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На осно ву чла на 55. став 1. За ко на о здрав стве ном оси гу ра

њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 109/05 – ис прав ка, 57/11, 
110/12 – УС и 119/12),

Ми ни стар здра вља до но си

ПРАВИЛНИК

оНоменклатуриздравственихуслуганасекундарном
итерцијарномнивоуздравственезаштите

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се Но мен кла ту ра здрав стве

них услу га ко је се оба вља ју на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, из у зев ла бо ра то риј ских здрав стве них услу га 
ко је се утвр ђу ју но мен кла ту ром ла бо ра то риј ских услу га на при
мар ном, се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те.

Но мен кла ту ра из ста ва 1. овог чла на од штам па на је уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на се кун дар ном 
и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 91/11).

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у „Слу

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 10. ју ла 
2013. го ди не.

Број 1100078/201305
У Бе о гра ду, 15. апри ла 2013. го ди не

Ми ни стар,
проф. др СлавицаЂукићДејановић, с.р.

НОМЕНКЛАТУРАЗДРАВСТВЕНИХУСЛУГА
НАСЕКУНДАРНОМИТЕРЦИЈАРНОМНИВОУ

ЗДРАВСТВЕНЕЗАШТИТЕ

ДЕОI

Пр во по гла вље

1ПРОЦЕДУРЕНАНЕРВНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ1–86,ОСИМБЛОКОВА:18,26,44И57)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

1.1ЛОБАЊА,МОЖДАНЕОВОЈНИЦЕ(МЕНИНГЕ)
ИМОЗАК

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.1.1ПРЕГЛЕД

1Прегледлобање,можданиховојницаимозга

4090300 Не у ро ен до ско пи ја
Ин тра вен три ку лар на не у ро ен до ско пи ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уме та ње шан та 
– тре ћа вен три ку ло сто ми ја
Искључује: про це ду ру при ко јој се оба вља и би оп си ја
4080300 Сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја ин тра кра ни јал не ле зи је
Сте ре о так сич но ло ка ли зо ва ње за:
– бра хи те ра пи ју
– ин тра кра ни јал ни хи рур шки за хват
– ра ди о хи рур ги ју

Укључује:ан ги о гра фи ју
при ме ну имо би ли за циј ске удла ге за гла ву
ком пју тер ско утвр ђи ва ње ко ор ди на та 
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ја [ЦТ]
ло ка ли зо ва ње 
маг нет ну ре зо нан ца [МР]
тар ге тинг
вен три ку ло гра фи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– бра хи те ра пи ја
– тре па на ци ја
– ра ди о хи рур ги ја
Шифриратии:
– оба вље ни хи рур шки за хват или за хва те
Искључује: функ ци о нал ну сте ре о так сич ну про це ду ру 
сте ре о так сич ну:
– цин гу ло то ми ју 
– па ли до то ми ју
– та ла мо то ми ју

1.1.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

2Кранијалнадренажаилипункција

3900900 Ева ку а ци ја суб ду рал ног хе ма то ма
Дре на жа по ста вље на кроз фон та не лу
Искључује: дре на жу кроз отво ре на пра вље не тре па на ци јом 
3900300 Су бок ци пи тал на пунк ци ја (пунк ци ја ци стер не маг не)
3900600 Вен три ку лар на пунк ци ја
Вен три ку лар на пунк ци ја кроз прет ход но им план ти ра ни ка те тер
3970303 Аспи ра ци ја ци сте у мо згу
Искључује: дре на жу ин фи ци ра не ци сте 
9000000 Оста ле кра ни јал не пунк ци је
Аспи ра ци ја:
– су ба рах но и дал ног про сто ра
– суб ду рал ног про сто ра (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту) 
Кра ни јал на аспи ра ци ја (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)

3Инсерцијаапаратазаинтракранијалнуцереброспиналну
течност

За ме на апа ра та за це ре бро спи нал ну теч ност
Ре ви зи ја апа ра та за це ре бро спи нал ну теч ност
3901500 Спо ља шња дре на жа ли кво ра 
Искључује: уме та ње шан та за вен три ку лар ну це ре бро спи

нал ну теч ност 
3901501 Ин сер ци ја вен три ку лар ног ре зер во а ра
Ин сер ци ја ре зер во а ра:
– Ома ја (Ommaya)
– Рик хам (Richam’s)
3901502 Уме та ње апа ра та за пра ће ње ин тра кра ни јал ног при

ти ска и мо ни то ринг

4Уклањањеапаратазаинтракранијалнуцереброспиналну
течност

Искључује: про це ду ру ње го ве за ме не 
9000100 Укла ња ње спо ља шњег вен три ку лар ног дре на
9000101 Укла ња ње вен три ку лар ног ре зер во а ра
Укла ња ње ре зер во а ра:
– Ома ја (Ommaya)
– Рик хам (Richam’s) 
9000102 Укла ња ње апа ра та за пра ће ње ин тра кра ни јал ног 

при ти ска [ИЦП]

5Иригација,инсерцијаилиуклањањешанта
заинтракранијалнуцереброспиналнутечност

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– не у ро ен до ско пи 



Искључује:ин сер ци ју спо ља шњег вен три ку лар ног дре на 
ре ви зи ју шан та за це ре бро спи нал ну теч ност 
9000200 Ири га ци ја шан та за це ре бро спи нал ну теч ност
4000300 Ин сер ци ја вен три ку лоатри јал ног шан та
4000301 Ин сер ци ја вен три ку лопле у рал ног шан та
4000302 Ин сер ци ја вен три ку лопе ри то не ал ног шан та
Вен три ку ло пе ри то не о сто ми ја
4000303 Ин сер ци ја вен три ку лар ног шан та у оста ле екс тра

кра ни јал не обла сти
4000304 Ин сер ци ја ци стер нал ног шан та
Ин сер ци ја шан та:
– ци стер нал ноатри јал ног
– ци стер нал нопе ри то не ал ног
– ци стер нал нопле у рал ног
4000903 Укла ња ње вен три ку лар ног шан та
Искључује:про це ду ру ње го ве за ме не 
4000904 Укла ња ње ци стер нал ног шан та
Искључује:про це ду ру ње го ве за ме не 

6Осталепроцедурепримене,инсерцијаиуклањања
налобањи,можданимовојницамаимозгу

4770500 Ин сер ци ја ло бањ ског ка ли бар ског ра ма
Ин сер ци ја ло бањ ских др жа ча
Искључује:про це ду ру у слу ча ју фрак ту ре или дис ло ка ци је 

кич ме 
4070900 Уме та ње ин тра кра ни јал них елек тро да кроз отво ре 

на пра вље не тре па на ци јом 
Ду бо ка сти му ла ци ја мо зга
Им план та ци ја ин тра кра ни јал них елек тро да
Укључује:ин сер ци ју жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек

тро де и не у ро сти му ла тор
Напомена:Оба вља се у слу ча ју:
– епи леп си је
– мул ти пле скле ро зе
– кон тро ле бо ла
– Пар кин со но ве (Parkinson) бо ле сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја ин тра кра ни јал не ле зи је
– ин сер ци ја пот ко жно им план ти ра ног не у ро сти му ла то ра
4071200 Ин сер ци ја ин тра кра ни јал не елек тро де пу тем кра

ни о то ми је
Ду бо ка сти му ла ци ја мо зга
Укључује:ин сер ци ју жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек

тро де и не у ро сти му ла тор 
Напомена:Оба вља се у слу ча ју:
– епи леп си је
– мул ти пле скле ро зе
– кон тро ле бо ла
– Пар кин со но ве (Parkinson) бо ле сти
4070902 По де ша ва ње ин тра кра ни јал них елек тро да кроз 

отво ре ко ји су на ста ли тре па на ци јом
Ре ви зи ја ин тра кра ни јал них елек тро да кроз отво ре ко ји су на

ста ли тре па на ци јом
Укључује: ре ви зи ју жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек

тро де и не у ро сти му ла тор 
4070903 За ме на ин тра кра ни јал них елек тро да кроз отво ре 

ко ји су на ста ли тре па на ци јом
Укључује:за ме ну жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек тро

де и не у ро сти му ла тор
4071202 По де ша ва ње ин тра кра ни јал них елек тро да пу тем 

кра ни о то ми је
Ре ви зи ја ин тра кра ни јал них елек тро да пу тем кра ни о то ми је
Укључује: ре ви зи ју жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек

тро де и не у ро сти му ла тор
4071203 За ме на ин тра кра ни јал них елек тро да пу тем кра ни

о то ми је
Укључује:за ме ну жи це (про вод ни ка) ко ји по ве зу је елек тро

де и не у ро сти му ла тор
4070901 Укла ња ње ин тра кра ни јал них елек тро да кроз отво ре 

ко ји су на ста ли тре па на ци јом
Укључује:укла ња ње жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек

тро де и не у ро сти му ла тор

Искључује:про це ду ру њи хо вих за ме на 
4071201 Укла ња ње ин тра кра ни јал них елек тро да пу тем кра

ни о то ми је
Укључује:укла ња ње жи це (про вод ни ка) ко ја по ве зу је елек

тро де и не у ро сти му ла тор
Искључује:про це ду ру њи хо вих за ме на 

1.1.3ИНЦИЗИЈА

7Инцизионоиспитивањеможданиховојницаилимозга

3901200 Тре па на ци ја
Тре па на ци ја за:
– бра хи те ра пи ју
– при пре гле ду
Ин тра кра ни јал на екс пло ра ци ја
Искључује: про це ду ру као опе ра тив ни при ступ за хи рур шки 

за хват – ши фру из о ста ви ти

8Интракранијалнадренажа

Укључује: дре на жу кроз отво ре на пра вље не тре па на ци јом
Искључује: шант це ре бро спи нал не теч но сти 
3990000 Дре на жа ин тра кра ни јал не ин фек ци је
Дре на жа:
– ин фи ци ра не мо жда не ци сте
– ин тра кра ни јал ног ап сце са
Искључује: по сто пе ра тив но по нов но отва ра ње ме ста учи

ње не кра ни о то ми је или кра ни ек то ми је 
3960000 Дре на жа ин тра кра ни јал не хе мо ра ги је
Дре на жа хе мо ра ги је:
– екс тра ду рал не
– ин тра це ре брал не
– суб ду рал не
Искључује: по сто пе ра тив но по нов но отва ра ње ме ста учи

ње не кра ни о то ми је или кра ни ек то ми је 
укла ња ње ин тра кра ни јал ног хе ма то ма:
– пу тем осте о пла стич не кра ни о то ми је 
– са кра ни ек то ми јом 
од ли ва ње суб ду рал ног кр ва ре ња кроз фон та не лу 
3970301 Дре на жа ин тра кра ни јал не ле зи је или ци сте
Ин тра кра ни јал на дре на жа (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Искључује:слу чај ин фи ци ра не ци сте 

9Интракранијалнадекомпресија

4001500 Суб тем по рал на де ком пре си ја
3970601 Де ком пре си ја ин тра кра ни јал ног ту мо ра пу тем 

осте о пла стич не кра ни о то ми је
Укључује: осте о пла стич ни ре жањ
4010600 Де ком пре си ја зад њег мо зга
Де ком пре си ја:
– Ар нолд–Кја ри (Arnold–Chiari) уро ђе не мал фор ма ци је
– Кја ри (Chiari) уро ђе не мал фор ма ци је
Укључује:пла сти ку твр де мо жда ни це
4010601 Де ком пре си ја зад ње ло бањ ске ја ме
Де ком пре си ја код си рин го ми је ли је
Укључује:пла сти ку ду ре

10Постоперативнопоновноотварањеместаучињене
краниотомијеиликраниектомије

3972100 По сто пе ра тив но по нов но отва ра ње ме ста учи ње не 
кра ни о то ми је или кра ни ек то ми је

Де ком пре си ја еде ма  } 
Дре на жа:
– кр ва ре ња  } 
– ин фек ци је  } по сто пе ра тив но
Укла ња ње:
– ап сце са  } 
– хе ма то ма  } 
Укључује: укла ња ње ло бањ ског ре жња
про це ду ру пу тем осте о пла тич ног ре жња



1.1.4ДЕСТРУКЦИЈА

11Деструкцијаинтракранијалнеанеуризмеилидругих
васкуларнихлезија

3541200 Ен до ва ску лар на оклу зи ја це ре брал не ане у ри зме 
или ар те ри о вен ске уро ђе не мал фор ма ци је

Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја це ре брал не ане у ри зме или ар
те ри о вен ске уро ђе не мал фор ма ци је

Укључује: упо тре бу:
– ко и ла
– ин тра кра ни јал них:
– ба ло на
– стен то ва
ка те те ри за ци ју
3981200 Ли га ту ра крв них су до ва у вра ту код ин тра кра ни јал

не ане у ри зме
3980600 Кли пинг ин тра кра ни јал не прок си мал не ар те ри је
Напомена: Оба вља се код ане у ри зме или ар те ри о вен ске мал

фор ма ци је
3980000 Кли пинг це ре брал не ане у ри зме
3981500 Об ли те ра ци ја ка ро тид не ка вер но зна фи сту ле 
Укључује: ком би но ва ну врат ну и ин тра кра ни јал ну про це ду ру

1.1.5ЕКСЦИЗИЈА

12Биопсијамозгаиможданиховојница(менингеа)

3970300 Би оп си ја мо зга кроз отво ре на ста ле тре па на ци јом
За тво ре на би оп си ја мо зга
Искључује: не у ро ен до ско пи ју са би оп си јом 
4090301 Би оп си ја мо зга пу тем не у ро ен до ско пи је
Ин тра вен три ку лар на не у ро ен до ско пи ја са би оп си јом
Укључује:тре па на ци ју
3970600 Би оп си ја мо зга пу тем осте о пла стич не кра ни о то ми је
Отво ре на би оп си ја мо зга
Укључује: осте о пла стич ни за ли стак
3970302 Би оп си ја це ре брал них ме нин ги кроз отво ре на ста ле 

тре па на ци јом
За тво ре на би оп си ја це ре брал них ме нин ги
3970602 Би оп си ја це ре брал них ме нин ги пу тем осте о пла

стич не кра ни о то ми је
Отво ре на би оп си ја це ре брал них ме нин ги
Укључује: осте о пла стич ни за ли стак

13Ексцизијалобањскелезије

Укључује: про це ду ру у слу ча ју ин фек ци је
3970000 Екс ци зи ја ло бањ ске ле зи је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кра ни о пла сти ка 
3990600 Кра ни ек то ми ја у слу ча ју ин фек ци је ло ба ње
Кра ни ек то ми ја у слу ча ју осте о ми је ли ти са
Де брид ман ло ба ње у слу ча ју ин фек ци је
Укла ња ње ин фи ци ра ног ло бањ ског за лист ка
Се кве стрек то ми ја ло ба ње

14Уклањањеинтракранијалногхематомаилиапсцеса

Искључује: дре на жу кроз отво ре на пра вље не тре па на ци јом 
по сто пе ра тив но по нов но отва ра ње ме ста учи ње не кра ни о то

ми је или кра ни ек то ми је
3960300 Укла ња ње ин тра кра ни јал ног хе ма то ма пу тем осте

о пла стич не кра ни о то ми је
Укла ња ње ин тра кра ни јал ног хе ма то ма пу тем осте о пла стич

ног за лист ка
3960301 Укла ња ње ин тра кра ни јал ног хе ма то ма кра ни ек то

ми јом
3990300 Укла ња ње ин тра кра ни јал ног ап сце са

15Уклањањеинтракранијалнелезије

Искључује:укла ња ње хи рур шким за хва ти ма на ба зи ло ба ње 
3971200 Укла ња ње ле зи је це ре брал них ме нин га
3970900 Укла ња ње ле зи је це ре бру ма

Пар ци јал на ло бе ко ми ја мо зга за хва ће ног ту мо ром
3971203 Укла ња ње ин тра вен три ку лар не ле зи је
3970901 Укла ња ње ле зи је мо жда ног ста бла
3970902 Укла ња ње ле зи је це ре бе лу ма
4157500 Укла ња ње ле зи је це ре бе ло пон тин ског угла
Укла ња ње аку стич ког не у ро ма
Укључује:за хва те пу тем кра ни о то ми је
3971204 Укла ња ње оста лих ин тра кра ни јал них ле зи ја
Укла ња ње ин тра кра ни јал ног ту мо ра (не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту)
Искључује:кра ни о фа рин ги ом 
ин тра кра ни јал ни не у ро бла стом 
про це ду ре ко је укљу чу ју и ин фра тем по рал ну ја му 
ле зи ју пи не ал ног те ла 

16Осталеинтракранијалнеексцизије

Искључује:хи ру шке за хва те кроз ба зу ло ба ње 
3971800 Укла ња ње мо жда не ци сте
Мар су пи ја ли за ци ја мо жда не ци сте
Укла ња ње арах но и дал не ци сте
3980300 Екс ци зи ја ин тра кра ни јал не ар те ри о вен ске мал фор

ма ци је
4070300 Кор ти тек то ми ја мо зга
Кор ти кал на ре сек ци ја мо зга
Искључује: то пек то ми ју 
4070302 Пар ци јал на ло бек то ми ја мо зга
Амиг да лоХи по кам пек то ми ја
Хи по кам пек то ми ја
Искључује:за хва те у слу ча ју ту мо ра 
4070000 Пред њи сег мент кор пус ка ло су ма 
Кор пус ка ло зо то ми ја
По де ла кор пус ка ло зу ма
4070301 То пек то ми ја
4070600 Хе мис фе рек то ми ја

17Хируршкизахватинабазилобањерадиуклањањалезија

Укључује: све са њи ма по ве за не ре па ра тив не или ре кон
струк тив не хи ру шке за хва те

за хва те код ва ску лар них ле зи ја
3964000 Укла ња ње ле зи ја ко је за хва та ју пред њу кра ни јал ну 

шу пљи ну
Укључује: кра ни о то ми ју
ре па ра ци ју твр де мо жда ни це
ра ди кал ну екс ци зи ју ба зе ло ба ње
3964200 Укла ња ње ле зи ја ко је за хва та ју пред њу кра ни јал ну 

шу пљи ну са чи шће њем про ду жет ка па ра на зал них си ну са
Укључује: ре па ра ци ју твр де мо жда ни це
фрон тал ну кра ни о то ми ју
ла те рал ну ри но то ми ју
ра ди кал ну екс ци зи ју ба зе ло ба ње
3964600 Укла ња ње ле зи ја у пред њој кра ни јал ној шу пљи ни 

са ра ди кал ним про чи шћа ва њем про ду же та ка па ра на зал ног си ну са 
и ор би тал не шу пљи не

Укључује: де ком пре си ју оп тич ког нер ва
ре па ра ци ју твр де мо жда ни це
фрон тал ну кра ни о то ми ју 
ла те рал ну ри но то ми ју
ра ди кал ну екс ци зи ју ба зе ло ба ње
4158100 Укла ња ње ле зи је ко ја укљу чу је ин фра тем по рал ну 

шу пљи ну
3965000 Укла ња ње ле зи је ко ја укљу чу је сред ње кра ни јал не 

и ин фра тем по рал не шу пљи не
Укључује: по де лу и ре кон струк ци ју зи го ма тич ног лу ка
9003200 Укла ња ње ле зи је ко ја укљу чу је зад њу кра ни јал ну 

шу пљи ну
Укључује: про це ду ре пу тем:
– тран сла би ринт ског  }
– тран сма сто ид ног  } при сту па
– тран со рал ног  }
3965300 Укла ња ње ле зи је пе тро кли ву са и кли ву са
Укључује: про це ду ре пу тем:
– ин фра тен то ри јал ног  } 
– су пра тен то ри јал ног  } при сту па



3965800 Исе ца ње ле зи је кли ву са
Укључује: про це ду ре пу тем:
– тран смак си лар ног  }
– тран со рал ног   } при сту па
3966002 Исе ца ње ле зи је ка вер но зног си ну са
Укључује: от кри ва ње ин тра кра ни јал не ка ро тид не ар те ри је
3966202 Исе ца ње ле зи је фо ра ме на маг ну ма
Укључује: про це ду ре пу тем:
–  да ле ког ла те рал ног  

су бок ци пи тал ног  } 
– тран скон ди лар ног  } при сту па

1.1.6РЕПАРАЦИЈА

19Вентрикулостомија

Искључује: шант за це ре бро спи нал ну теч ност 
ин сер ци ју спо ља шњег вен три ку лар ног дре на 

4000000 Вен три ку ло ци стер но сто ми ја
Тор килд се но ва (Torkildsen) про це ду ра
4001200 Ен до скоп ска тре ћа вен три ку ло сто ми ја
Укључује: пе лу ци до то ми ју сеп ту ма
4001201 Тре ћа вен три ку ло сто ми ја
Укључује: пе лу ци до то ми ју сеп ту ма 

20Репарацијатврдеможданице

Ду рал ни графт 
Пла сти ка ду ре
Ре па ра ци ја це ре брал них ме нин ги
Искључује:про це ду ре са:
– ин тра кра ни јал ном де ком пре си јом 
– за тва ра њем обек са 
– ре по зи ци ја фрак ту ре ло ба ње 
– хи рур шким за хва ти ма на ле зи ја ма ко је укљу чу ју пред њу 

кра ни јал ну шу пљи ну 
3961500 Ре кон струк ци ја де фек та твр де мо жда ни це кра ни о

то ми јом
Од ло же на ре па ра ци ја твр де мо жда ни це кра ни о то ми јом по сле 

фрак ту ре ло ба ње
Искључује: про це ду ре са кра ни о пла сти ком 
3961501 Ре кон струк ци ја твр де мо жда ни це и ко сти ло ба ње 

кра ни о то ми јом
Од ло же на ре па ра ци ја твр де мо жда ни це кра ни о пла сти ком по

сле фрак ту ре ло ба ње

21Бајпасекстракранијумадоинтракранијума

3981800 Бај пас екс тра кра ни ју ма до ин тра кра ни ју ма са граф
том по вр шин ске тем по рал не ар те ри је

9000600 Бај пас екс тра кра ни ју ма до ин тра кра ни ју ма са граф
том ра ди јал не ар те ри је

3982100 Бај пас екс тра кра ни ју ма до ин тра кра ни ју ма са граф
том ве не са фе не

22Осталерепарацијеможданиховојница

3980001 Об ла га ње це ре брал не ане у ри зме
4010900 Ре па ра ци ја ен це фа ло ке ле
Екс ци зи ја и за тва ра ње ен це фа ло ке ле
Ре па ра ци ја:
– це ре брал не ме нин го ке ле
– ме нин гоен це фа ло ке ле
4033900 За тва ра ње обек са
Укључује: пла сти ку ду ре

1.1.7РЕКОНСТРУКЦИЈА

23Краниопластика

Ре кон струк тив на кра ни о пла сти ка
Укључује: графт ма сног тки ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ло бањ ске ле зи је 
– набавкa граф та ма сног тки ва пу тем из дво је не ин ци зи је

Искључује: про це ду ре код фрак ту ре ло ба ње 
за хват уз ин тра кра ни јал ну про це ду ру – не ши фри ра ти кра

ни о пла сти ку
4060000 Кра ни о пла сти ка са ин сер ци јом ло бањ ске пло че
За ме на ло бањ ске пло че
4060001 Кра ни о пла сти ка са ко шта ним граф том
Ко шта ни графт за ло ба њу
4060002 Кра ни о пла сти ка са ло бањ ским ко шта ним по клоп цем
Ре па ра ци ја ло ба ње са ко шта ним за лист ком
За ме на ко шта ног по клоп ца
Ре ви зи ја ко шта ног по клоп ца
4060003 Дру га кра ни о пла сти ка
Кра ни јал на осте о пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Кра ни о пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ре па ра ци ја ло ба ње (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)

1.1.8РЕВИЗИЈА

24Ревизијашантазаинтракранијалнуцереброспиналнутеч
ност

Укључује: укла ња ње и по нов на ин сер ци ја шан та за це ре бро
спи нал ну теч ност

за ме ну шан та за це ре бро спи нал ну теч ност
Искључује: ре ви зи ју дис тал ног де ла шан та:
– атри ал ног 
– пе ри то не ал ног 
– пле у рал ног 
4000900 Ре ви зи ја вен три ку лар ног шан та
4000901 Ре ви зи ја ци стер нал ног шан та

1.1.9ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

25Процедуреуслучајуфрактурелобање

Кра ни о пла сти ка код фрак ту ре ло ба ње
3960600 Еле ва ци ја за тво ре не фрак ту ре ло ба ње
Ре по зи ци ја за тво ре не улег ну те фрак ту ре ло ба ње
3960601 Ре по зи ци ја за тво ре не фрак ту ре ло ба ње
Ре па ра ци ја за тво ре не усит ње не фрак ту ре ло ба ње
Укључује: уну тра шњу фик са ци ју
3960900 Де брид ман сло же не фрак ту ре ло ба ње
3960901 Еле ва ци ја сло же не фрак ту ре ло ба ње
Ре по зи ци ја сло же не улег ну те фрак ту ре ло ба ње
3961200 Еле ва ци ја сло же не фрак ту ре ло ба ње са ре па ра ци

јом твр де мо жда ни це и мо зга
Ре по зи ци ја сло же не улег ну те фрак ту ре ло ба ње са ре па ра ци

јом твр де мо жда ни це и мо зга
Искључује: од ло же ну ре па ра ци ју твр де мо жда ни це по сле 

фрак ту ре ло ба ње
3960902 Ко рек ци ја сло же не фрак ту ре ло ба ње
Ре па ра ци ја сло же не усит ње не фрак ту ре ло ба ње
Укључује: уну тра шњу фик са ци ју
3961201 Ко рек ци ја сло же не фрак ту ре ло ба ње са ре па ра ци

јом твр де мо жда ни це и мо зга
Ре па ра ци ја сло же не усит ње не фрак ту ре ло ба ње и твр де мо

жда ни це и мо зга
Укључује: уну тра шњу фик са ци ју
Искључује: од ло же ну ре па ра ци ју твр де мо жда ни це по сле 

фрак ту ре ло ба ње 

27Функционалнаинтракранијалнастереотаксична
процедура

4080100 Функ ци о нал на ин тра кра ни јал на сте ре о так сич на 
про це ду ра

Сте ре о так сич на:
– цин гу ло то ми ја
– па ли до то ми ја
– та ла мо то ми ја
Укључује: ан ги о гра фи ју
при ме ну имо би ли за ци о ног ра ма за гла ву
ком пју тер ско утвр ђи ва ње ко ор ди на та 
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју [ЦТ]



де струк ци ју ле зи ја
маг нет ну ре зо нан цу [МР]
фи зи о ло шку ло ка ли за ци ју
ства ра ње ле зи ја
тар ге тинг
вен три ку ло гра фи ју

28Осталепроцедуреналобањи,менингеамаилимозгу

9000700 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре на ло ба њи, мо згу 
или це ре брал ним ме нин ге а ма

Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 
По гла вље 18

Искључује: би оп си ју ло ба ње 
9000701 Оста ле про це ду ре на ло ба њи
Кра ни ек то ми ја (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ин ци зи ја и дре на жа кра ни јал ног си ну са
Укла ња ње ло бањ ске пло че
Искључује: укла ња ње стра ног те ла са/из ло ба ње 
9000702 Оста ле про це ду ре на мо згу или це ре брал ним ме

нин ге а ма
Хо ро ид на плек сек то ми ја
Ки ре та жа мо зга или це ре брал них ме нин ги
Де брид ман мо зга или це ре брал них ме нин ги
Де кор ти ка ци ја це ре брал них ме нин ги
Екс ци зи ја:
– мо зга или це ре брал них ме нин ги (не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту)
– мо жда них ле зи ја (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ин ци зи ја мо зга (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ло бо то ми ја мо зга
Ли за кор ти кал них ат хе зи ја
Ре па ра ци ја мо зга (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Трак то то ми ја мо зга

1.2СТРУКТУРЕКИЧМЕНОГКАНАЛАИКИЧМЕНЕ
МОЖДИНЕ

Тип про це ду ре

1.2.1ПРЕГЛЕД

29Прегледструктуракичменогканалаикичменемождине

9001105 Спи нал на сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја
Сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја за спи нал ну хи рур ги ју
Укључује: ан ги о гра фи ју
при ме ну имо би ли за ци о ног ра ма за гла ву
ком пју тер ско утвр ђи ва ње ко ор ди на та 
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју [ЦТ]
маг нет ну ре зо нан цу [МР]
фи зи о ло шку ло ка ли за ци ју
тар ге тинг
Шифриратии:
– оба вље ну хи рур шку про це ду ру или про це ду ре
Искључује: функ ци о нал ну сте ре о так сич ну про це ду ру 
сте ре о так сич ну:
– кор до то ми ју 
– трак то то ми ју 

1.2.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

30Лумбалнапункција

3900000 Лум бал на пунк ци ја

31Процедурепримене,инсерцијеилиуклањања
накичменимпршљеновимаилиинтервертебралним

дискусима

3901300 При ме на сред ства у зи гоапо фи зном згло бу (рав ни)
Ин јек ци ја у зи гоапо фи зни зглоб (ра ван):
– кор ти ко сте ро и да
– ло кал ног ане сте ти ка

3901301 При ме на сред ства у ко стотран свер зал ном згло бу
Ин јек ци ја у ко стотран свер зал ни зглоб:
– кор ти ко сте ро и да
– ло кал ног ане сте ти ка
4033600 При ме на хе мо ну кле о ли тич ког сред ства у ди ску
Ин јек ци ја ки мо па па и на у ин тер вер те брал ни простор
9002700 Ин тра ди ску сна те ра пи ја
Ин тра ди ску сна елек тро тер мал на те ра пи ја [ИДЕТ]
Ин тра ди ску сна те ра пи ја (пер ку та на) по мо ћу:
– елек тро тер мал ног ка те те ра
– ра ди о фре квен ци ја (тер мо ко а гу ла ци ја)

32Епидуралнаинјекција

Укључује: пунк ци ју епи ду рал ног про сто ра
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: епи ду рал ну ин фу зи ју 
по сту пак то ком по ро ђај них бо ло ва и по ро ђа ја 
по сту пак код ане сте зи ја за опе ра тив ни за хват 
1821627 Епи ду рал на ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
1821628 Епи ду рал на ин јек ци ја опи о и да
9002800 Епи ду рал на ин јек ци ја сте ро и да
9001800 Епи ду рал на ин јек ци ја оста лих или ком би но ва них 

те ра пе ут ских суп стан ци
1823000 Епи ду рал на ин јек ци ја не у ро ли тич ког сред ства
3914000 Епи ду рал на ин јек ци ја код ли зе при ра сли ца 
Укључује: епи ду ро грам
Напомена: Оба вља се уз кон тро лу не ким од апа ра та за ви зу

е ли за ци ју

33Епидуралнаинфузија

Укључује: пла си ра ње ка те те ра у епи ду рал ни про стор
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: епи ду рал ну ин јек ци ју 
по сту пак то ком по ро ђај них бо ло ва и по ро ђа ја 
по сту пак код ане сте зи ја за опе ра тив ни за хват 
1821600 Епи ду рал на ин фу зи ја ло кал ног ане сте ти ка
1821603 Епи ду рал на ин фу зи ја опи о и да
9002801 Епи ду рал на ин фу зи ја сте ро и да
1821606 Епи ду рал на ин фу зи ја оста лих или ком би но ва них 

те ра пе ут ских суп стан ци

34Каудалнаинјекција

Укључује: пла си ра ње ка те те ра у епи ду рал ни про стор
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: ка у дал ну ин фу зи ју 
по сту пак то ком по ро ђај них бо ло ва и по ро ђа ја 
по сту пак код ане сте зи ја за опе ра тив ни за хват
1821629 Ка у дал на ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
1821630 Ка у дал на ин јек ци ја опи о и да
9002802 Ка у дал на ин јек ци ја сте ро и да
9001900 Ка у дал на ин јек ци ја оста лих или ком би но ва них те

ра пе ут ских суп стан ци

35Каудалнаинфузија

Укључује: пла си ра ње ка те те ра у епи ду рал ни про стор
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: ка у дал ну ин јек ци ју 
по сту пак то ком по ро ђај них бо ло ва и по ро ђа ја 
по сту пак код ане сте зи ја за опе ра тив ни за хват 
1821609 Ка у дал на ин фу зи ја ло кал ног ане сте ти ка
1821612 Ка у дал на ин фу зи ја опи о и да
9002803 Ка у дал на ин фу зи ја сте ро и да
1821615 Ка у дал на ин фу зи ја оста лих или ком би но ва них те

ра пе ут ских суп стан ци

36Спиналнаинјекција

Ин јек ци ја у:
– ин тра те кал ни про стор
– спи нал носу ба рах но ид ни про стор



Укључује: спи нал ну ка те те ри за ци ју
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: ка у дал ну:
– ин фу зи ју 
– ин јек ци ју 
спи нал ну ин фу зи ју 
по сту пак то ком по ро ђај них бо ло ва и по ро ђа ја 
по сту пак код ане сте зи ја за опе ра тив ни за хват 
1821631 Спи нал на ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
Укључује: ин тра те кал но те сти ра ње
1821632 Спи нал на ин јек ци ја опи о и да
Укључује: ин тра те кал но те сти ра ње
9002804 Спи нал на ин јек ци ја сте ро и да
Укључује: ин тра те кал но те сти ра ње
9002000 Спи нал на ин јек ци ја оста лих или ком би но ва них те

ра пе ут ских суп стан ци
Укључује: ин тра те кал но те сти ра ње
1823001 Спи нал на ин јек ци ја не у ро ли тич ког сред ства

37Спиналнаинфузија

Ин фу зи ја у:
– ин тра те кал ни про стор
– спи нал носу ба рах но ид ни про стор
Укључује: ин тра те кал но те сти ра ње
спи нал ну ка те те ри за ци ју
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: ка у дал ну:
– ин фу зи ју 
– ин јек ци ју 
спи нал ну ин јек ци ју 
по сту пак то ком по ро ђај них бо ло ва и по ро ђа ја 
по сту пак код ане сте зи ја за опе ра тив ни за хват 
1821618 Спи нал на ин фу зи ја ло кал ног ане сте ти ка
1821621 Спи нал на ин фу зи ја опи о и да
9002805 Спи нал на ин фу зи ја сте ро и да
1821624 Спи нал на ин фу зи ја оста лих или ком би но ва них те

ра пе ут ских суп стан ци

38Епидуралникрвнипеч(patch)

1823300 Спи нал ни крв ни печ (patch)
Епи ду рал на ин јек ци ја кр ви за крв ни печ (patch)

39Инсерцијакатетера,апаратазаинфузијуилипумпе
укичмениканал

Напомена: oбавља се у те ра пи ји:
– хро нич ног спа сти ци те та
– бо ла
3912500 Ин сер ци ја или за ме на спи нал ног ка те те ра
Ин сер ци ја или за ме на ка те те ра:
– ка у дал ног
– епи ду рал ног
– ин тра те кал ног
– су ба рах но и дал ног
Искључује: слу ча је ве са:
– ин фу зи јом те ра пе ут ског сред ства
– ин јек ци јом те ра пе ут ског сред ства
– уме та њем им план та бил ног спи нал ног апа ра та за ин фу зи ју 

или пум пе 
3912700 Уме та ње спи нал ног апа ра та за ин фу зи ју или пум пе
Укључује: спа ја ње пум пе са ка те те ром
пу ње ње ре зер во а ра
про гра ми ра ње пум пе
спи нал ну ка те те ри за ци ју
Искључује: по сту пак ње го ве за ме не 

40Уклањањеспиналногкатетера,апаратазаинфузију
илипумпе

3913301 Укла ња ње ка те те ра из кич ме ног про сто ра
Искључује: слу чај ка да је спо јен са им план та бил ним спи

нал ним апа ра том за ин фу зи ју или пум пом 
по сту пак ње го ве за ме не
3913302 Укла ња ње спи нал ног апа ра та за ин фу зи ју или пум пе

Укључује: укла ња ње ка те те ра
Искључује: по сту пак ње го ве за ме не 

41Инсерцијаиуклањањеспиналногдрена
зацереброспиналнутечност

Искључује:шант за це ре бро спи нал ну теч ност 
4001800 Ин сер ци ја лум бал ног дре на за це ре бро спи нал ну 

теч ност
Ин сер ци ја спо ља шњег лум бал ног дре на
За ме на лум бал ног дре на за це ре бро спи нал ну теч ност
Ре ви зи ја лум бал ног дре на за це ре бро спи нал ну теч ност
9000800 Укла ња ње лум бал ног дре на за це ре бро спи нал ну 

теч ност
Искључује: по сту пак ње го ве за ме не 

42Инсерцијаиуклањањеспиналногшанта
зацереброспиналнутечност

Искључује: лум бал ни дрен за це ре бро спи нал ну теч ност 
 ре ви зи ју спи нал ног шан та 
4000600 Ин сер ци ја спи нал ног шан та
Ин сер ци ја лум бо пе ри то не ал ног шан та
Искључује: про це ду ру са ла ми нек то ми јом 
4034200 Ин сер ци ја шан та це ре бро спи нал не теч но сти ла ми

нек то ми јом
Про це ду ре ко је се оба вља ју код си рин го ми је ли је и хи дро ми

је ли је
Укључује: си рин го пе ри то не ал ни шант
си рин го пле у рал ни шант
4000905 Укла ња ње спи нал ног шан та
Укла ња ње лум бо пе ри то не ал ног шан та
Искључује: по сту пак ње го ве за ме не 

43Инсерција,заменаилиуклањањеепидуралнихелектрода

Напомена:Оба вља се код убла жа ва ња/укла ња ња бо ла
3913000 Пер ку та на ин сер ци ја епи ду рал них елек тро да
Пер ку та но:
– за ри ва ње  } 
– про вла че ње  } епи ду рал них елек тро да
– про би ја ње  } 
Укључује: ин тра о пе ра тив ну тест сти му ла ци ју
3913900 Уме та ње епи ду рал них елек тро да ла ми нек то ми јом
За ме на епи ду рал них елек тро да отво ре ним при сту пом
Ре ви зи ја епи ду рал них елек тро да отво ре ним при сту пом
Укључује: ин тра о пе ра тив ну тест сти му ла ци ју
3913100 По де ша ва ње епи ду рал них елек тро да
Ре ви зи ја епи ду рал них елек тро да
3913700 За ме на епи ду рал них елек тро да
Укључује: ин тра о пе ра тив ну тест сти му ла ци ју
Искључује: по сту пак за ме не епи ду рал них елек тро да ла ми

нек то ми јом 
3913601 Укла ња ње епи ду рал них елек тро да
Искључује: по сту пак њи хо ве за ме не:
– ла ми нек то ми јом 
– (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту) 

1.2.3ИНЦИЗИЈА

45Кордотомијаилимијелотомија

Искључује: пот ко жну спи нал ну кор до то ми ју 
3912400 Кор до то ми ја
Спи нал на трак то то ми ја
Укључује: ла ми нек то ми ју
3912401 Ми је ло то ми ја
Укључује: ла ми нек то ми ју
3912402 Про це ду ра у зо ни ула ска дор зал ног ко ре на [DREZ – 

Dorsalrootentryzone]
Про це ду ра за DREZ ле зи је
Укључује: ла ми нек то ми ју



46Декомпресијавратногделакичменемождине

Де ком пре сив на ла ми нек то ми ја врат не кич ме 
Укључује: цер ви кал ну ди сек то ми ју
про це ду ру за спи нал ну сте но зу
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ри зо ли за 
4033100 Де ком пре си ја кич ме не мо жди не у врат ном де лу, ни во 1
4033200 Де ком пре си ја кич ме не мо жди не у врат ном де лу са 

ан те ри ор ном фу зи јом, ни во 1
Укључује: ко шта ни графт
узи ма ње ма те ри ја ла за графт кроз исту ин ци зи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уну тра шња фик са ци ја 
– узи ма ње ма те ри ја ла за графт кроз по себ ну ин ци зи ју 
4033400 Де ком пре си ја кич ме не мо жди не у врат ном де лу, 

два или ви ше ни воа
4033500 Де ком пре си ја кич ме не мо жди не у врат ном де лу са 

ан те ри ор ном фу зи јом, два или ви ше ни воа
Укључује: ко шта ни графт
узи ма ње ма те ри ја ла за графт кроз исту ин ци зи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уну тра шња фик са ци ја 
– узи ма ње ма те ри ја ла за графт кроз по себ ну ин ци зи ју 

47Декомпресијаторакалнеитораколумбалнекичмене
мождине

Укључује: про це ду ру код спи нал не се но зе
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ри зо ли за 
– спи нал на фу зи ја 
4034500 Де ком пре си ја кич ме не мо жди не у то ра кал ном де лу 

пу тем ко сто тран свер сек то ми је
Укључује: укла ња ње ре бра
груд ну дис кек то ми ју 
4034800 Де ком пре си ја кич ме не мо жди не у то ра кал ном де лу 

пу тем то ра ко то ми је
Укључује: укла ња ње ре бра
груд ну:
– дис кек то ми ју
– вер те брек то ми ју
4035100 Пред ња де ком пре си ја кич ме не мо жди не у то ра ко

лум бал ном де лу
Пред ња де ком пре си ја кич ме не мо жди не у ви со ком лум бал

ном де лу
Укључује: дис кек то ми ју:
– лум бал ну
– то ра кал ну

48Декомпресијаспиналногканалаулумбалномделу

Укључује: де ком пре си ју:
– пред њу
– зад њу
дис кек то ми ју
ла ми нек то ми ју
про це ду ру код спи нал не сте но зе
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ри зо ли за 
Искључује: пред њу де ком пре си ју кич ме не мо жди не у то ра

колум бал ном де лу 
9002400 Де ком пре си ја кич ме ног ка на ла у лум бал ном де лу, 

је дан ни во
9002401 Де ком пре си ја кич ме ног ка на ла у лум бал ном де лу, 

два или ви ше ни воа

49Осталепроцедуреинцизијенакичменомканалу
илиструктурамакичменемождине

9003100 Ин ци зи ја и дре на жа кич ме ног ка на ла или струк ту
ра кич ме не мо жди не

Дре на жа хе ма то ма кич ме не мо жди не:
– у епи ду рал ној обла сти
– на ме нин га ма
– у суб ду рал ној обла сти

4033000 Спи нал на ри зо ли за
Де ком пре си ја ко ре на спи нал них не ра ва
Спи нал на:
– фо ра ме но то ми ја
– ри зо то ми ја
Укључује: от кри ва ње ко ре на кич ме них не ра ва на јед ном или 

ви ше ни воа
4011200 Осло ба ђа ње уро ђе но уве за не кич ме не мо жди не
Напомена: Оба вља се у слу ча ју:
– ди ја сте ма то ми је ли је
– ли по ме нин го це ле
9000900 По сто пе ра тив но по нов но отва ра ње ме ста учи ње не 

ла ми но то ми је или ла ми нек то ми је
Напомена: Оба вља се у слу ча ју:
– хе мо ра ги је
– ин фек ци је

1.2.4ЕКСЦИЗИЈА

50Биопсијакичменемождинеиликичменихменинги

9001000 Би оп си ја кич ме не мо жди не или кич ме них ме нин ги
Би оп си ја спи нал них ле зи ја:
– екс тра ду рал них
– ин тра ду рал них

51Дисектомијарекурентнихлезијанадискусима

Ди сек то ми ја пу тем:
– ла ми нек то ми је  } 
– ла ми но то ми је  } за по но вље не ле зи је на ди ску си ма
Екс ци зи ја 
ин тер вер те брал них 
ди ску са  } 
Искључује: про це ду ру ко ја укљу чу је про те зу за ин тер вер те

брал не ди ску се 
4030300 Ди сек то ми ја за ре ку рент не ле зи је на ди ску си ма, је

дан ни во
4030301 Ди сек то ми ја за ре ку рент не ле зи је на дис ко ви ма, 

два или ви ше ни воа

52Осталедискектомије

Екс ци зи ја ин тер вер те брал ног ди ску са 
Искључује: дис кек то ми ју за ре ку рент не ле зи је на ди ску су 
ла ми нек то ми ју са уме та њем шан та за це ре бро спи нал ну теч

ност 
про це ду ру код про те за за ин тер вер те брал не ди ску се 
4863600 Пер ку та на лум бал на дис кек то ми ја
4033300 Цер ви кал на дис кек то ми ја, је дан ни во
Искључује: про це ду ру са де ком пре си јом цер ви кал не кич ме

не мо жди не 
4033301 Цер ви кал на дис кек то ми ја, два или ви ше ни воа
Искључује: про це ду ру са де ком пре си јом цер ви кал не кич ме

не мо жди не 
4030000 Дис кек то ми ја, је дан ни во
Дис кек то ми ја, је дан ни во, пу тем:
– ла ми нек то ми је
– ла ми но то ми је
Искључује: пер ку та ну лум бал ну дис кек то ми ју 
про це ду ру на цер ви кал ном ин тер вер те брал ном ди ску су 
про це ду ру са де ком пре си јом:
– кич ме не мо жди не у лум бал ној обла сти 
– кич ме не мо жди не у то ра кал ној и то ра колум бал ној обла сти 
4030001 Дис кек то ми ја, два или ви ше ни воа
Дис кек то ми ја, два или ви ше ни воа, пу тем:
– ла ми нек то ми је
– ла ми но то ми је
Искључује: пер ку та ну лум бал ну дис кек то ми ју 
про це ду ру на цер ви кал ном ин тер вер те брал ном ди ску 
про це ду ру са де ком пре си јом:
– кич ме не мо жди не у лум бал ној обла сти 
– кич ме не мо жди не у то ра кал ној и то ра колум бал ној обла сти 



53Уклањањеспиналнихлезија

Укључује: про це ду ру пу тем ла ми нек то ми је
4030900 Укла ња ње екс тра ду рал них спи нал них ле зи ја
Укла ња ње екс тра ду рал них спи нал них:
– ап сце са
– ту мо ра
4031800 Екс ци зи ја спи нал них ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја
Клип си ра ње спи нал них ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја
4031801 Укла ња ње спи нал них ин тра ме ду лар них ле зи ја
Екс ци зи ја спи нал них ин тра ме ду лар них ту мо ра
4031200 Укла ња ње спи нал них ин тра ду рал них ле зи ја
Укла ња ње спи нал них:
– ин тра ду рал них екс тра ме ду лар них ту мо ра
– ме нин ги о ма
Искључује: екс циц зи ју:
– ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја 
– ин тра ме ду лар них ле зи ја 
– ле зи ја на кра ни о цер ви кал ном спо ју 

54Осталепроцедуреексцизијенаспиналномканалу
илиструктурамакичменемождине

9001106 Оста ле про це ду ре екс ци зи је на кич ме ном ка на лу 
или струк ту ра ма кич ме не мо жди не

1.2.5РЕПАРАЦИЈА

55Репарацијакичменогканалаилиструктуракичмене
мождине

4010000 Ре па ра ци ја спи нал не ме нин го ке ле
Екс ци зи ја и за тва ра ње спи нал не ме нин го ке ле
4010300 Ре па ра ци ја ми је ло ме нин го ке ле
Екс ци зи ја и за тва ра ње ми је ло ме нин го ке ле
Укључује: ко жни за ли стак
З – пла сти ка
9001102 Оста ле ре па ра ци је кич ме ног ка на ла или струк ту ра 

кич ме не мо жди не
Ре па ра ци ја:
– кич ме не мо жди не (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
– кич ме них ме нин ги (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)

1.2.6РЕВИЗИЈА

56Ревизионепроцедуренакичменомканалуиструктурама
кичменемождине

3912501 Ре ви зи ја спи нал ног ка те те ра
3912600 Ре ви зи ја им план та бил ног спи нал ног апа ра та за ин

фу зи ју или спи нал не пум пе
За ме на им план та бил ног спи нал ног апа ра та за ин фу зи ју или 

спи нал не пум пе
4000902 Ре ви зи ја спи нал ног шан та
За ме на спи нал ног шан та
Ре ви зи ја лум бо пе ри то не ал ног шан та
Искључује: ре ви зи ју дис тал ног пе ри то не ал ног ме ста 

1.2.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

58Функционалнаспиналнастереотаксичнапроцедура

3912100 Функ ци о нал на спи нал на сте ре о так сич на про це ду ра
Пер ку та на спи нал на:
– кор до то ми ја
– трак то то ми ја
Укључује: ан ги о гра фи ју
при ме ну имо би ли за циј ске удла ге за гла ву
ком пју тер ско утвр ђи ва ње ко ор ди на та 
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју [ЦТ]
лум бал ну пунк ци ју
маг нет ну ре зо нан цу [МР]
фи зи о ло шку ло ка ли за ци ју
ства ра ње ле зи ја
сти му ла ци ју кич ме не мо жди не
тар ге тинг

59Осталепроцедуренакичменомканалуиструктурамакич
менемождине

4031500 Про це ду ре за ле зи је на кра ниоцер ви кал ном спо ју, 
тран со рал ни при ступ

Дре на жа ап сце са на кра ниоцер ви кал ном спо ју
Екс ци зи ја те ла дру гог цер ви кал ног вер те брал ног пр шље на 

или одон то ид ног на став ка за ле зи је на кра ниоцер ви кал ном спо ју
Укла ња ње ту мо ра кра ниоцер ви кал ног спо ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ста би ли за ци ја дру гог врат ног пр шље на 
4869100 Ин сер ци ја про те зе ин тер вер те брал ног ди ску са, је

дан ни во
Ин сер ци ја ве штач ког ин тер вер те брал ног ди ску са, је дан ни во
Укључује: дис кек то ми ју
уну тра шњу фик са ци ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– де ком пре си ја кич ме не мо жди не 
4869101 Ин сер ци ја про те зе ин тер вер те брал ног ди ску са, два 

или ви ше ни воа
Ин сер ци ја ве штач ког ин тер вер те брал ног ди ску са, два или 

ви ше ни воа
Укључује: дис кек то ми ју
уну тра шњу фик са ци ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– де ком пре си ја кич ме не мо жди не 
4869102 Ре ви зи ја про те зе ин тер вер те брал ног ди ску са, је дан 

ни во
За ме на ве штач ког ин тер вер те брал ног ди ску са, је дан ни во
Укључује: дис кек то ми ју
уну тра шњу фик са ци ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– де ком пре си ја кич ме не мо жди не 
4869103 Ре ви зи ја про те зе ин тер вер те брал ног ди ску са, два 

или ви ше ни воа
За ме на ве штач ког ин тер вер те брал ног ди ску са, два или ви ше 

ни воа
Укључује: дис кек то ми ју
уну тра шњу фик са ци ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– де ком пре си ја кич ме не мо жди не 
4869104 Укла ња ње про те зе ин тер вер те брал ног ди ску са, је

дан ни во
Укла ња ње ве штач ког ин тер вер те брал ног ди ску са, је дан ни во
4869105 Укла ња ње про те зе ин тер вер те брал ног ди ску са, два 

или ви ше ни воа
Укла ња ње ве штач ког ин тер вер те брал ног ди ску са, два или 

ви ше ни воа
9001100 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре на кич ме ном ка на

лу или струк ту ра ма кич ме не мо жди не
Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 

По гла вље 18
9001101 Оста ле про це ду ре на кич ме ном ка на лу или струк

ту ра ма кич ме не мо жди не
Ки ре та жа кич ме не мо жди не или кич ме них ме нин ги
Де брид ман кич ме не мо жди не или кич ме них ме нин ги
Екс пло ра ци ја:
– кич ме ног ка на ла (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
– ко ре на кич ме них не ра ва (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укла ња ње стра ног те ла из кич ме ног ка на ла

1.3ПЕРИФЕРНИНЕРВНИСИСТЕМ

Укључује: пе ри фер не (кра ни јал не) (спи нал не) нер ве
сим па тич ки нер ви

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

60Давањеанестетичкогсредстваококранијалногнерва

Бло ка да кра ни јал ног нер ва ане сте тич ким сред ством
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла



Искључује: про це ду ру код опе ра тив не ане сте зи је 
1823400 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око при мар не гра не 

три ге ми нал ног нер ва
1823600 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око пе ри фер не гра не 

три ге ми нал ног нер ва
1823800 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око фа ци јал ног нер ва
Искључује: пе ри бул бар ну ин јек ци ја 
ре тро бул бар ну ин јек ци ја 
1824000 Ре тро бул бар на или пе ри бул бар на да ва ња ане сте

тич ког сред ства
1824400 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ва гу сног нер ва
1824600 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око гло со фа рин ге ал

ног нер ва
1825000 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око спи нал ног ак се

сор ног нер ва
9002300 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око оста лих кра ни

јал них не ра ва

61Давањенеуролитичкогсредстваукранијалнинерв

Бло ка да кра ни јал ног нер ва не у ро ли тич ким сред ством
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
3910000 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у при мар ну гра ну 

три ге ми нал ног нер ва
Ин јек ци ја:
– ал ко хо ла
– фе но ла
1829000 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у оста ле кра ни јал

не нер ве

62Давањесредстваузадњепримарнегранеспиналногнерва

Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
3901302 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око зад њих при мар

них гра на спи нал ног нер ва
Ин јек ци ја ане сте тич ког сред ства око сред ње гра не зад њих 

при мар них гра на спи нал ног нер ва
Искључује: про це ду ру код опе ра тив не ане сте зи је 
3901303 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у зад ње при мар не 

гра не спи нал ног нер ва

63Давањеанестетичкогсредстваокоосталих
перифернихнерава

Бло ка да оста лих пе ри фер них не ра ва ане сте тич ким сред
ством

Укључује:упо тре бу сред ства око спи нал них не ра ва:
– гра не
– плек су са
– ко ре на 
Напомена: Оба вља се у те ра пи ји бо ла
Искључује: про це ду ру:
– код опе ра тив не ане сте зи је 
– да ва ње у:
– кра ни јал ни нерв 
– зад ње при мар не гра не спи нал ног нер ва 
– сим па тич ки нерв 
1824200 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ок ци пи тал ног 

нер ва
Да ва ње ане сте тич ког сред ства око су бок ци пи тал ног нер ва
1825200 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око цер ви кал ног 

плек су са
1824800 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око фре нич ног нер ва
1825400 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око бра хи јал ног 

плек су са
1826600 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ул нар ног нер ва
1826601 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ра ди јал ног нер ва
1826602 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ме ди јал ног нер ва
1825600 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око су пра ска пу лар

ног нер ва
1825800 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око јед ног ин тер ко

стал ног нер ва
1826000 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ви ше ин тер ко

стал них не ра ва

1826200 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око или о хи по га
стрич ног нер ва

1826201 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око или о ин гви нал
ног нер ва

1826202 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ге ни то фе мо рал
ног нер ва

1826800 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око об ту ра тор ног 
нер ва

1827000 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око фе мо рал ног нер ва
1827200 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око са фе ну сног нер ва
1827800 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око ски а тич ког нер ва
1827201 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око зад њег ти би јал

ног нер ва
1827202 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око по пли те ал ног 

нер ва
1827203 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око су рал ног нер ва
1826400 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око пу ден дал ног 

нер ва
1827400 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око па ра вер те брал

ног цер ви кал ног нер ва
Да ва ње ане сте тич ког сред ства у:
– нер вни ган гли он дор зал ног ко ре на 
– ин тер вер те брал ни фо ра мен
Искључује: про це ду ру на ви ше стру ким ни во и ма 
1827401 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око па ра вер те брал

ног то ра кал ног нер ва
Да ва ње ане сте тич ког сред ства у:
– нер вни ган гли он дор зал ног ко ре на 
– ин тер вер те брал ни фо ра мен
Искључује: про це ду ру на ви ше стру ким ни во и ма 
1827402 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око па ра вер те брал

ног лум бал ног нер ва
Да ва ње ане сте тич ког сред ства у:
– нер внни ган гли он дор зал ног ко ре на 
– ин тер вер те брал ни фо ра мен
Искључује: про це ду ру на ви ше стру ким ни во и ма
1827403 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око па ра вер те брал

ног са крал ног нер ва
Да ва ње ане сте тич ког сред ства у:
– нер внни ган гли он дор зал ног ко ре на 
– ин тер вер те брал ни фо ра мен
Искључује: про це ду ру на ви ше стру ким ни во и ма
1827404 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око па ра вер те брал

ног кок ци ге ал ног нер ва
Да ва ње ане сте тич ког сред ства у:
– нер вни ган гли он дор зал ног ко ре на 
– ин тер вер те брал ни фо ра мен
Искључује: про це ду ру на ви ше стру ким ни во и ма
1827600 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око па ра вер те брал

ног нер ва на ви ше стру ким ни во и ма 
Да ва ње ане сте тич ког сред ства у:
– нер внни ган гли он дор зал ног ко ре на 
– ин тер вер те брал ни фо ра мен
9002200 Да ва ње ане сте тич ког сред ства око дру гих пе ри фер

них не ра ва

64Давањенеуролитичкогсредствауосталепериферненерве

Дру ги пе ри фер ни нер вни блок са не у ро ли тич ким сред ством 
Укључује: ин јек ци ју сред ства у спи нал ни нерв:
– гра на
– плек сус
– ко рен
Искључује: ин јек ци ју у:
– мо жда ни нерв 
– при мар ни зад њи огра нак спи нал ног нер ва 
– сим па тич ки нерв 
1829200 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у оста ле пе ри фер

не нер ве
Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у:
– леђ ни ко рен ган гли о на
– ин тер вер те брал ни отвор
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин тра о пе ра тив не ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је 



65Давањеанестетикаокосимпатичкогнервногсистема

Хе миј ска абла ци ја 
сим па тич ког ланца }
Хе миј ска 
симпате кт омија }  са ане сте ти ком  

или сим па то ли тич ким 
Сим па тич ки блок 
нер вног система }средством 
1828000 Да ва ње ане сте ти ка око сфе но па ла ти ног ган гли о на
1828200 Да ва ње ане сте ти ка око нер ва ка ро тид ног си ну са 
Искључује: про це ду ру код хи рур шког за ва та
1828800 Да ва ње ане сте ти ка око це ли јач ног плек су са
1828801 Да ва ње ане сте ти ка око сплан хнич ког нер ва
1828400 Да ва ње ане сте ти ка око врат ног де ла сим па тич ког 

нер вног си сте ма
Да ва ње ане сте ти ка око зве зда стог ган гли о на
1828600 Да ва ње ане сте ти ка око то ра кал ног (груд ног) де ла 

сим па тич ког нер вног си сте ма
1828601 Да ва ње ане сте ти ка око лум бал ног (сла бин ског) де

ла сим па тич ког нер вног си сте ма
1828602 Да ва ње ане сте ти ка око оста лих сим па тич ких не ра ва
9002900 Да ва ње сим па то ли тич ког сред ства
Да ва ње (ин тра ар те риј ска) (ин тра вен ска):
– гу а не те ди на
– фен то ла ми на 

66Давањенеуролитичкогсредстваусимпатички
деонервногсистема

Хе миј ска абла ци ја 
сим па тич ког ланца } 
Хе миј ска 
сим па тек то ми ја  } са не у ро ли тич ким сред ством
Сим па тич ки блок 
нер вног си сте ма  } 
1829201 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у сфе но па ла ти ни 

ган гли он
1829400 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у це ли јач ни плек сус
1829401 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у сплан хнич ни 

нерв
1829800 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у врат ни део сим

па тич ког де ла нер вног си сте ма
Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у зве зда сти ган гли он
1829801 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у груд ни део сим

па тич ког де ла нер вног си сте ма
1829600 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у сла бин ски део 

сим па тич ког де ла нер вног си сте ма
1829202 Да ва ње не у ро ли тич ког сред ства у оста ле сим па тич

ке нер ве

67Уградња,заменаиодстрањењепериферног
неуростимулатора

3913800 Уград ња пе ри фер ног не у ро сти му ла то ра
Укључује: ин тра о пе ра тив ну проб ну сти му ла ци ју
Искључује:про це ду ру за ме не 
3913101 По де ша ва ње пе ри фер ног не у ро сти му ла то ра
Ре ви зи ја пе ри фер ног не у ро сти му ла то ра
3913701 За ме на пе ри фер ног не у ро сти му ла то ра
Укључује: ин тра о пе ра тив ну проб ну сти му ла ци ју
3913602 Од стра ње ње не у ро сти му ла то ра
Искључује: про це ду ру за ме не 

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.2ИНЦИЗИЈА

68Експлорацијабрахијалногплексуса

3933300 Екс пло ра ци ја бра хи јал ног плек су са
Искључује: про це ду ру са би ло ко јим дру гим по ступ ком код 

бра хи јал ног плек су са

69Инцизијаовојницаоптичкогнерва

4254800 Ин ци зи ја овој ни ца оп тич ког нер ва
Ин ци зи ја овој ни це оп тич ког нер ва
Искључује: про це ду ру код хи рур шког за хва та на ло ба њи 

70Тригеминалнаганглиотомија

Екс тра кра ни јал на три ге ми нал на не у ро то ми ја
3910900 Пер ку та на ри зо то ми ја Га се ро вог (Gasseri) ган гли о

на ра ди о фре квен ци јом 
Ра ди о фре квен циј ска абла ци ја
3910901 Пер ку та на ри зо то ми ја Га се ро вог (Gasseri) ган гли

о на ба ло ном 
3910902 Пер ку та на ри зо то ми ја Га се ро вог (Gasseri) ган гли о

на ин јек ци јом
Ин фил тра ци јом:
– ал ко хо ла
– гли це ро ла 

71Перкутананеуротомијапримарногзадњегогранка
спиналногнерва

3911500 Пер ку та на не у ро то ми ја при мар ног зад њег огран ка 
спи нал ног нер ва

Укључује: би ло ко ји удру же ни спи нал ни, епи ду рал ни или 
ре ги о нал ни нер вни блок

72Перкутананеуротомијаосталихперифернихнерава

Искључује: про це ду ру код:
– при мар ног зад њег огран ка спи нал ног нер ва 
– три ге ми ну са (ган гли о на) 
3911800 Пер ку та на не у ро то ми ја ме ђу пр шљен ског згло ба ра

ди о фре квен ци јом ра ди де нер ва ци је 
Укључује: ра ди о фре квен ци ју:
– абла ци ју
– про бу
3932300 Оста ле пер ку та не не у ро то ми је ра ди о фре квен ци јом
Укључује: ра ди о фре квен ци ју:
– абла ци јом
– ге не ра ци јом ле зи је
тер мо ко а гу ла ци јом
3911801 Оста ле пер ку та не не у ро то ми је при ме ном хлад но ће 

(крио по ступ ци ма) 
Укључује: кри о а бла ци ју
кри о не у ро то ми ју
3932301 Оста ле пер ку та не не у ро то ми је при ме ном крио по

сту па ка
Укључује: кри о а бла ци ју
кри о не у ро то ми ју

73Дељењеинтракранијалногнерва

3910600 Де ље ње ин тра кра ни јал ног де ла три ге ми нал ног 
нер ва

Га се ро ва (Gasseri) ган гли о нек то ми ја
Ин тра кра ни јал на:
– не у рек то ми ја због три ге ми нал не не у рал ги је
– три ге ми нал на не у ро то ми ја
Де ље ње ин тра кра ни јал ног три ге ми нал ног нер ва
3950000 Ин тра кра ни јал но пре се ца ње ве сти бу лар ног нер ва
Ин тра кра ни јал но раз два ја ње ве сти бу лар ног нер ва
Укључује: про це ду ру при сту пом кроз зад њу ло бањ ску ја му
Искључује: про це ду ру:
– ре тро ла би ринт ним при сту пом 
– тран сла би ринт ним при сту пом 
3932703 Де ље ње оста лих ин тра кра ниј ских не ра ва

74Дељењепериферногнерва

Искључује: про це ду ру код овој ни це оп тич ког нер ва 
3932401 Отво ре на не у ро то ми ја по вр шин ски сме ште ног пе

ри фер ног нер ва



3932701 Отво ре на не у ро то ми ја ду бо ко сме ште ног пе ри фер
ног нер ва 

Отво ре на не у ро то ми ја:
– екс тра кра ни јал ног нер ва 
– при мар ног зад њег огран ка спи нал ног нер ва
Искључује:де ље ње: 
– ин тра кра ни јал ног нер ва
– сим па тич ког нер ва

75Декомпресијаинтракранијалногнерва

4156900 Ин тра кра ни јум ска де ком пре си ја нер ва ли ца (фа ци
ја ли са)

Искључује: про це ду ру код де ли мич не ре сек ци је тем по рал не 
ко сти 

3911200 Ин тра кра ни јум ска де ком пре си ја оста лих кра ни јал
них не ра ва 

Ин тра кра ни јум ска де ком пре си ја три ге ми нал ног нер ва

76Декомпресијакарпалногитарзалногканала

Не у ро ли за син дро ма кар пал ног и тар зал ног ту не ла
3933100 Ен до скоп ска опе ра ци ја син дро ма кар пал ног ка на ла
Ен до скоп ска:
– де ком пре си ја нер ва ме ди ја ну са
– де ље ње тран свер зал ног кар пал ног ли га мен та
3933101 Де ком пре си ја нер ва ме ди ја ну са код син дро ма кар

пал ног ка на ла
Отво ре на:
– де ље ње тран свер зал ног кар пал ног ли га мен та
3933001 Де ком пре си ја тар зал ног ка на ла

77Осталенеуролизепериферногнерваистабланерва

3931200 Отво ре на не у ро ли за пе ри фер ног ин тер фа сци ку лар
ног нер ва 

3933000 Отво ре на не у ро ли за пе ри фер ног нер ва, ни је на ве
де на на дру гом ме сту

Де ком пре си ја пе ри фер ног нер ва, нијенаведена надругомместу
Искључује: про це ду ру код тран спо зи ци је нер ва 

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.3ДЕСТРУКЦИЈА

78Уништењенерва

5282400 Кри о те ра пи ја пе ри фер них гра на три ге ми ну са 
Напомена: из во ди се код осло ба ђа ња од бо ла

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.4ЕКСЦИЗИЈА

79Биопсијанерва

9001300 Би оп си ја нер ва

80Одстрањењелезијенерва

3932402 Од стра ње ње ле зи је по вр шин ског пе ри фер ног нер ва
Екс ци зи ја пе ри фер ног не у ро ма са по вр шин ског пе ри фер ног 

нер ва
Искључује:ин тра кра ни јал ни не у ро бла стом 
Мор то нов (Morton) не у ром 
3932702 Од стра ње ње ле зи је ду бо ког пе ри фер ног нер ва
Екс ци зи ја пе ри фер ног не у ро ма из ду бо ког пе ри фер ног нер ва
Искључује: Мор то нов (Morton) не у ром 
4398702 Екс ци зи ја не у ро бла сто ма, ни је на ве де на на дру гом 

ме сту
Искључује: ин тра аб до ми на ли не у ро бла стом 
ин тра то ра кал ни не у ро бла стом 

81Хируршкасимпатектомија

Де ље ње сим па тетчког нер ва
Не у рек то ми ја сим па тич ког нер ва

Искључује: по нов ну опе ра ци ју прет ход но хи рур шки из ве де
не сим па тек то ми је 

3500300 Цер ви кал на хи рур шка сим па тек то ми ја
3500301 То ра кал на хи рур шка сим па тек то ми ја
Укључује: то ра ко скоп ску хи рур шку сим па тек то ми ју
3500000 Лум бал на хи рур шка сим па тек то ми ја 
3501200 Са крал на хи рур шка сим па тек то ми ја
Пре са крал на хи рур шка сим па тек то ми ја
9001400 Оста ле хи рур шке сим па тек то ми је 
Пе ри ар те ри ал на хи рур шка сим па тек то ми ја
Хи рур шка ган гли о нек то ми ја:
– сфе но па ла ти на
– сим па те тич ка, ни је на ве де на на дру гом ме сту

82Осталепериферненеуректомије

3932400 Не у рек то ми ја по вр шин ског пе ри фер ног нер ва
3932700 Не у рек то ми ја ду бо ког пе ри фер ног нер ва
Искључује: ин тра кра ни јал ну не у рек то ми ју због три ге ми

нал не не у рал ги је 
3932704 Не у рек то ми ја ин тра кра ни јал ног нер ва
Укла ња ње ту мо ра кра ни јал ног нер ва
Искључује: ин тра кра ни јал ни не у ро бла стом
укла ња ње ту мо ра пон то це ре бе лар ног угла

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.5РЕПАРАЦИЈА

83Репарацијанерваилистабланерва

Искључује: се кун дар ни по пра вак 
3930000 Ди рект на су ту ра пе ри фер ног нер ва
Спа ја ње нер ва
За ши ва ње нер ва
Искључује: спа ја ње:
– фа ци јал ног нер ва и ак це со ри ју са 
– хи по гло су са 
3930600 Ди рект на су ту ра ста бла нер ва
Спа ја ње ста бла нер ва
Уши ва ње ста бла нер ва
3950300 Хи по гло софа ци јал на ана сто мо за 
3950301 Ак це со ри јусфа ци јал на ана сто мо за 
3931800 Ин тер фа сци ку лар на ауто тран сплан та ци ја нер ва
Укључује: на бав ку нер ва за пре са ђи ва ње
3931500 Ауто тран сплан та ци ја пе ри фер ног нер ва 
Ка ле мље ње тран сплан та та на ста бло пе ри фер ног нер ва 
Укључује: узи ма ње нер ва за пре са ђи ва ње
3932100 Тран спо зи ци ја нер ва 
Опе ра ци ја код син дро ма ку би тал ног ка на ла
Де ком пре си ја ул нар ног нер ва у Ги јо но вом (Guyon) ка на лу
Де ком пре си ја ра ди јал ног нер ва у над лак ти ци
Укључује: не у ро ли зу

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.6РЕВИЗИЈА

84Секундарнерепарацијенерваилестабланерва

Се кун дар на ре па ра ци ја нер ва или нер вног ста бла по мо ћу:
– спа ја ња
– пре са ђи ва ња
– уши ва ња
3930300 Се кун дар на ре па ра ци ја нер ва
3930900 Се кун дар на ре па ра ци ја ста бла нер ва

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.7ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

85Поновнаоперацијапретходнесимпатектомије

Укључује: про це ду ру по сле прет ход но из ве де не хе миј ске 
сим па тек то ми је

про це ду ру због прет ход но де ли мич не хи рур шке сим па тек то ми је



3500600 Цер ви кал на хи рур шка сим па тек то ми ја, по нов на 
опе ра ци ја 

3500601 То ра кал на хи рур шка сим па тек то ми ја, по нов на опе
ра ци ја 

3500900 Лум бал на хи рур шка сим па тек то ми ја, по нов на опе
ра ци ја 

3500901 Са крал на хи рур шка сим па тек то ми ја, по нов на опе
ра ци ја 

Пре са крал на хи рур шка сим па тек то ми ја, по нов на опе ра ци ја
9001500 Оста ле хи рур шке сим па тек то ми је, по нов на опе ра

ци ја 
Пе ри ар те ри јал на 
хи рур шка 
сим па тек то ми ја   } 
Сфе нопа ла ти нал на 
хи рур шка 
ган гли о нек то ми ја  } по нов на опе ра ци ја
Сим па те тич ка 
хи рур шка 
ган гли о нек то ми ја  }

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

1.3.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

86Осталепроцедуренанервима

9001600 Осталe ди јаг но стич ке про це ду ре на нер ви ма 
Напомена: за не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 

По гла вље 18
9001601 Оста ле про це ду ре на нер ви ма

ДРУ ГО ПО ГЛА ВЉЕ

2ПРОЦЕДУРЕНАЕНДОКРИНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ110–129,ОСИМБЛОКОВА:115И120)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

2.1ТИРОИДНАИПАРАТИРОИДНАЖЛЕЗДА

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

2.1.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

110Процедурепримене,инсерцијеилиуклањања
натироиднојилипаратироиднимжлездама

9004700 Аспи ра ци ја ти ро ид не жле зде
Пер ку та на [помоћу игле] дре на жа ти ро ид не жле зде
Искључује: аспи ра ци о ну би оп си ју ти ро ид не жле зде 
дре на жу ин ци зи јом 
по сто пе ра тив ну аспи ра ци ју ти ро ид не жле зде 

2.1.2ИНЦИЗИЈА

111Процедуреинцизијенатироиднојжлезди

9004701 Ин ци зи ја ти ро ид не жле зде
Дре на жа хе ма то ма ин ци зи јом
Екс пло ра ци ја ти ро ид не жле зде ин ци зи јом
Укла ња ње стра ног те ла
Ти ро и до то ми ја (ако дру га чи је ни је на зна че но)
Искључује: по сто пе ра тив ну екс пло ра ци ју 
укла ња ње хе ма то ма аспи ра ци јом 
9004702 Ре ин тер вен ци ја на ти ро ид ној жле зди
По нов но отва ра ње ра не на ти ро ид ној жле зди због:
– кон тро ле (по сто пе ра тив не) хе мо ра ги је
– пре гле да
– екс пло ра ци је
– укла ња ње хе ма то ма

2.1.3ЕКСЦИЗИЈА

112Биопсијапаратироиднихилитироиднежлезда

3009401 Пер ку та на [помоћу игле] би оп си ја па ра ти ро ид них 
жле зда

3007502 Би оп си ја па ра ти ро ид них жле зда
3009410 Пер ку та на [помоћу игле] би оп си ја ти ро ид не жле зде
3007503 Отво ре на би оп си ја ти ро ид не жле зде

113Паратироидектомија

Па ра ти ро и дек то ми ја због хи пер па ра ти ро и ди зма
3031500 Суб то тал на па ра ти ро и дек то ми ја
Пар ци јал на па ра ти ро и дек то ми ја
3031501 То тал на па ра ти ро и дек то ми ја

114Тироидектомија

3031000 Суб то тал на ти ро и дек то ми ја, јед но стра на
Екс ци зи ја ле зи ја на ти ро ид ној жле зди (ако дру га чи је ни је на

зна че но)
Пар ци јал на ти ро и дек то ми ја, јед но стра на
Ти ро ид на ист му сек то ми ја
Искључује: про це ду ру на кон прет ход но из вр ше ног хи рур

шког за хва та на ти ро ид ној жле зди 
3030601 То тал на ти ро ид на ло бек то ми ја, јед но стра на
Хе ми ти ро и дек то ми ја
Искључује: про це ду ру на кон прет ход но из вр ше ног хи рур

шког за хва та на ти ро ид ној жле зди 
3030800 Суб то тал на ти ро и дек то ми ја, обо стра на
Хе ми ти ро и дек то ми ја са пар ци јал ном ти ро и дек то ми јом дру

гог ло бу са
Пар ци јал на ти ро и дек то ми ја, обо стра на
Искључује: про це ду ру на кон прет ход но из вр ше ног хи рур

шког за хва та на ти ро ид ној жле зди 
3029601 То тал на ти ро и дек то ми ја
Ско ро то тал на ти ро и дек то ми ја
Ти ро ид на ло бек то ми ја, обо стра на
Искључује: про це ду ру на кон прет ход но из вр ше ног хи рур

шког за хва та на ти ро ид ној жле зди 
3029702 Ти ро и дек то ми ја, на кон прет ход но из вр ше ног хи

рур шког за хва та на ти ро ид ној жле зди
Суб то тал на 
ти ро и дек то ми ја  }
Ти ро и дек то ми ја 
са укла ња њем 
суб стер нал не 
ти ро ид не жле зде  } на кон прет ход но 
То тал на:   } из вр ше не опе ра ци је 
ти ро ид на ло бек то ми ја, 
јед но стра на  } ти ро ид не жле зде
ти ро и дек то ми ја  }
9004602 Ти ро и дек то ми ја са укла ња њем суб стер нал не ти ро

ид не жле зде
Суб то тал на ти ро ид на 
(обо стра на) 
(јед но стра на) 
ло бек то ми ја  } на кон прет ход но 
То тал на (обо стра на) 
(јед но стра на)  }  из вр ше не опе ра ци је 
ти ро и дек то ми ја  } ти ро ид не жле зде

116Осталепроцедуреексцизијенатироидној
илипаратироиднимжлездама

3031300 Опе ра ци ја ци ста и фи сту ла вра та, ме ди јал них 
Екс ци зи ја ти ре о гло сне ци сте 
Си стрункова (Sistrunk) про це ду ра
3031400 Опе ра ци ја ци ста и фи сту ла вра та, ла те рал них 
Ра ди кал на екс ци зи ја ти ре о гло сне ци сте или фи сту ле 
Укључује: екс ци зи ју:
– хи о ид не ко сти
– ти ро гло сал ног ка на ла



2.1.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

117Осталепроцедуренатироиднојилипаратироидним
жлездама

9004000 Оста ле про це ду ре на па ра ти ро ид ној жле зди
9004100 Оста ле про це ду ре на ти ро ид ној жле зди

2.2НАДБУБРЕЖНАЖЛЕЗДА

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

2.2.1ЕКСЦИЗИЈА

118Биопсијанадбубрежнежлезде

3009402 Пер ку та на [помоћу игле] би оп си ја над бу бре жне 
жле зде

3007504 Би оп си ја над бу бре жне жле зде

119Адреналектомија

Укључује:про це ду ре код ле зи ја над бу бре жне жле зде
3650000 Пар ци јал на адре на лек то ми ја
36500001 Пар ци јал на адре на лек то ми ја, ла па ро скоп ски
3650001 То тал на адре на лек то ми ја, јед но стра на
Адре на лек то ми ја (ако дру га чи је ни је на зна че но)
36500011 То тал на адре на лек то ми ја, ла па ро скоп ски, јед но стра на
3650002 То тал на адре на лек то ми ја, обо стра на
36500021 То тал на адре на лек то ми ја, ла па ро скоп ски, обо стра на

2.2.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

121Осталепроцедуренанадбубрежнојжлезди

9004200 Оста ле про це ду ре на над бу бре жној жле зди
Екс пло ра ци ја адре нал ног по ља

2.3ПИНЕАЛНАЖЛЕЗДА

ТИП ПРО ЦЕ ДУ РЕ

2.3.1ЕКСЦИЗИЈА

122Процедуреексцизијенапинеалнојжлезди

3009411 Пер ку та на [помоћу игле] би оп си ја пи не ал не жле зде
3007508 Би оп си ја пи не ал не жле зде
3971201 Укла ња ње ле зи ја на пи не ал ном те лу
Укла ња ње пи не а ло ма

2.3.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

123Осталепроцедуренапинеалнојжлезди

9004300 Остра ле про це ду ре на пи не ал ној жле зди
Екс пло ра ци ја пи не ал ног по ља

2.4ПИТУИТАРНАЖЛЕЗДА[ХИПОФИЗА]

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

2.4.1ЕСКЦИЗИЈА

124Биопсијапитуитарнежлезде

3007505 Би оп си ја пи ту и тар не жле зде, тран сфрон тал ни при
ступ

3007506 Би оп си ја пи ту и тар не жле зде, тран ссфе но и дал ни 
при ступ

Укључује: тран сет мо и дал ни при ступ
тран сна зал ни при ступ

125Осталепроцедуреексцизијенапитуитарнојжлезди

3971202 Укла ња ње кра ни о фа рин ги о ма
3971500 Пар ци јал на екс ци зи ја пи ту и тар не жле зде, тран

скра ни јал ни при ступ

Укла ња ње ле зи ја на пи ту и тар ној жле зди тран скра ни јал ним 
при сту пом

Искључује: кра ни о фа рин ги ом 
3971501 Пар ци јал на екс ци зи ја пи ту и тар не жле зде, тран

ссфе но и дал ни при ступ
Укла ња ње ле зи ја на пи ту и тар ној жле зди тран ссфе но и дал ним 

при сту пом
Укључује: тран сет мо и дал ни при ступ
тран сна зал ни при ступ
Искључује: про це ду ру укла ња ња кра ни о фа рин ги о ма 
3971502 То тал на екс ци зи ја пи ту и тар не жле зде, тран скра ни

јал ни при ступ
Искључује: про це ду ру укла ња ња кра ни о фа рин ги о ма 
3971503 То тал на екс ци зи ја пи ту и тар не жле зде, тран ссфе но

и дал ни при ступ
Искључује: про це ду ру укла ња ња кра ни о фа рин ги о ма 

2.4.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

126Осталепроцедуренапитуитарнојжлезди

9004400 Оста ле про це ду ре на пи ту и тар ној жле зди
Екс пло ра ци ја пи ту и тар не ја ме

2.5ТИМУС

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

2.5.1ЕКСЦИЗИЈА

127Биопсијатимуса

3009412 Пер ку та на би оп си ја ти му са иглом
3007507 Би оп си ја ти му са

128Уклањањетимуса

Укла ња ње ти мо ма
Ти мек то ми ја
9004901 Ен до скоп ска ти мек то ми ја
Ме ди ја сти о но скоп ска   }
То ра ко скоп ска  } ти мек то ми ја
То ра ко скоп ска ви део 
аси сти ра на  }
Искључује: про це ду ру са тран сцер ви кал ном ти мек то ми јом
3844604 Укла ња ње ти му са
Укључује: про це ду ру:
– ме ди ја сти но то ми јом
– стер но то ми јом
– то ра ко то ми јом
3844802 Укла ња ње ти му са при сту пом кроз врат

2.5.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

129Осталепроцедуренатимусу

9004500 Оста ле про це ду ре у ве зи са ти му сом
Екс пло ра ци ја ти му са у ци љу до пун ског ис пи ти ва ња
Искључује: ин ци зи ју ти му са

ТРЕ ЋЕ ПО ГЛА ВЉЕ

3ПРОЦЕДУРЕНАОКУИПРИПОЈЕНИМОРГАНИМА
(БЛОКОВИ160–256)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

3.1ОЧНАЈАБУЧИЦА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.1.1ПРЕГЛЕД

160Процедурепрегледаочнејабучице

4250300 Оф тал мо ло шки пре глед
Укључује: слит лам пу (би о ми кро скоп)



Искључује: пре глед:
– ока, по мо ћу ци то ло шког оти ска ро жња че 
– оч ног дна 
сва ку дру гу про це ду ру на оку – ши фру из о ста ви ти

3.1.2ЕКСЦИЗИЈА

161Процедуреексцизијенаочнојјабучици

4251200 Еви сце ра ци ја оч не ја бу чи це без им план та та
Еви сце ра ци ја оч не ја бу чи це (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
4251500 Еви сце ра ци ја оч не ја бу чи це са ин сер ци јом ин тра

скле рал не лоп те или хр ска ви ча стог им план та та
4250600 Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це без им план та та
Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
4250601 Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це са сфер ним им план та том
4250900 Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це са ин те гри са ним им

план та том
Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це са ин те гри са ним им план та том у 

Те но но вој (Tenon) кап су ли са ми шић ним ве за ма
4251000 Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це са хи дрок сид ним апа ти

том (ко ра лин ским) им план та том
Ену кле а ци ја оч не ја бу чи це са хи дрок сид ним апа ти том (ко ра

лин ским) им план та том у Те но но вој кап су ли са ми шић ним ве за ма

3.1.3РЕПАРАЦИЈА

162Репарацијаперфорирајућераненаочнојјабучици

4255100 Ре па ра ци ја пер фо ри ра ју ће ра не на оч ној ја бу чи ци 
са уши ва њем ла це ра ци је на ро жња чи

Искључује: ре па ра ци ју пер фо ри ра ју ће ра не ко ја укљу чу је и 
ин тра о ку лар не струк ту ре 

4255101 Ре па ра ци ја пер фо ри ра ју ће ра не на оч ној ја бу чи ци 
са уши ва њем ла це ра ци је на бе о ња чи

Искључује: ре па и ра ци ју пер фо ри ра ју ће ра не ко ја укљу чу је 
и ин тра о ку лар не струк ту ре

42551011 При мар на об ра да ла це ра ци је бе о ња че
42551012 При мар на об ра да кор не ал не пе не трант не ра не оч

не ја бу чи це
42551013 При мар на об ра да скле рал не пе не трант не ра не оч

не ја бу чи це
42551014 При мар на об ра да кор неоскле рал не пе не трант не 

ра не оч не ја бу чи це
42551015 При мар на об ра да пе не трант не ра не оч не ја бу чи це 

са про лап сом уве ал ног тки ва
4255102 Ре па ра ци ја пер фо ри ра ју ће ра не на оч ној ја бу чи ци 

са уши ва њем ла це ра ци је на ро жња чи и бе о ња чи
Искључује: ре па ра ци ју пер фо ри ра ју ће ра не ко ја укљу чу је и 

ин тра о ку лар не струк ту ре 
4255400 Ре па ра ци ја пер фо ри ра ју ће ра не на оч ној ја бу чи ци 

ко ја укљу чу је тки во су дов ња че
Укључује: екс ци зи ју или об на вља ње ин тра о ку лар ног са др

жа ја
4255700 Ре па ра ци ја пер фо ри ра ју ће ра не на оч ној ја бу чи ци 

ко ја укљу чу је со чи ва или ста кла сто те ло
Укључује: екс ци зи ју или об на вља ње ин тра о ку лар ног са др

жа ја

163Осталепроцедуререпарацијенаочнојјабучици

4285700 По нов но уши ва ње опе ра тив не ра не ко ме је прет хо
ди ла ин тра о ку лар на про це ду ра

Укључује: про це ду ру јед ног или ви ше уши ва ња:
– ро жња че
– лим бу са
– бе о ња че
4285701 По нов но уши ва ње опе ра тив не ра не ко ме је прет хо

ди ла ин тра о ку лар на про це ду ра са екс ци зи јом про ла би ра не ду жи це
Укључује: про це ду ру јед ног или ви ше уши ва ња:
– ро жња че
– лим бу са
– бе о ња че
42857011 При мар на об ра да пе не трант не ра не оч не ја бу чи це 

са ин тра о ку лар ним стра ним те лом

42857012 При мар на об ра да руп ту ре оч не ја бу чи це
9006000 Оста ле ре па ра ци је оч не ја бу чи це

3.1.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

164Секундарнепроцедурепослеуклањањаочнејабучице

Укључује: про це ду ре на аноф тал мич ној ор би ти или ле жи шту
Искључује: про це ду ру са:
– ену кле а ци јом оч не ја бу чи це 
– еви сце ра ци јом ро жња че оч не ја бу чи це 
4251800 Ин сер ци ја хр ска ви ча стог ор би тал ног им план та та у 

аноф тал мич ну ор би ту
4251801 Ин сер ци ја ве штач ког им план та та у аноф тал мич ну 

ор би ту
Искључује: ин те гри са ни им план тат 
ко шта но ин те гри са ни им план тат 
4252100 По ста вља ње жи ча ног кон фор ме ра у са кус код 

аноф тал му са
4252101 Уград ња ве штач ког по ро зног ор би тал ног им план та 

у са кус код аноф тал му са
Искључује: ко шта но ин те гри са ни им план тат 
4251802 Уград ња пега (кли на) у по сто је ћи им плант
4251804 Укла ња ње им план та та из ано фал мич не ор би те 
4252102 Ре па ра ци ја аноф тал мич ног ле жи шта тран сплан та

том ко жнома сног граф та
42521021 Про ши ре ње скра ће ног са ку са код аноф тал му са
4252400 Им план тат ко же у аноф тал мич ној ор би ти, се кун

дар на про це ду ра
Искључује: тран сплан тат слу зо ко же 
4252700 Ре ви зи ја са ку са код аноф тал му са
При пре ма ску пље ног са ку са
Ре кон струк ци ја ску пље ног са ку са
Укључује:ин сер ци ја:
– ка лу па
– стен та
тран сплан тат слу зо ко же
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја у аноф тал мич но ле жи ште:
– ве штач ког им план та та 
– умре же ног ре гу ла то ра 

165Осталепроцедуренаочнојјабучици

9006100 Оста ле про це ду ре на оч ној ја бу чи ци

3.2ПРЕДЊИСЕГМЕНТ–РОЖЊАЧА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.2.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

166Процедурепримене,инсерцијеилиуклањања
нарожњачи

4266800 Укла ња ње ша во ва на ро жња чи
3006102 Укла ња ње по вр шин ског стра ног те ла са ро жња че
4264401 Укла ња ње ду бин ског стра ног те ла из ро жња че маг

не том

3.2.2ИНЦИЗИЈА

167Процедуреинцизијенарожњачи

4264400 Ин ци зи ја ро жња че
4267200 Ин ци зи ја ро жња че, не пе не три ра ју ћа, због ко рек ци

је хи рур шки иза зва ног астиг ма ти зма
4267201 Ин ци зи ја ро жња че, не пе не три ра ју ћа, са ком пре сив

ним ша во ви ма због ко рек ци је хи рур шки иза зва ног астиг ма ти зма
4264404 Укла ња ње ду бин ског стра ног те ла из ро жња че
Искључује: укла ња ње стра ног те ла без ин ци зи је
42644041 Укла ња ње стра ног те ла из ро жња че ко је де лом 

про ми ни ра у пред њу оч ну ко мо ру
9006200 Ра ди јал на ке ра то то ми ја



3.2.3ДЕСТРУКЦИЈА

168Процедуредеструкцијенарожњачи

4279701 Згру ша ва ње кр ви у су до ви ма ро жња че ла се ром
4267701 Тер мо ка у те ри за ци ја ро жња че
4268001 Кри о те ра пи ја ро жња че
4279702 Де струк ци ја ро жња че ла се ром
Де струк ци ја на ро жња чи ла се ром

3.2.4ЕКСЦИЗИЈА

169Биопсијарожњаче

4269201 Би оп си ја ро жња че

170Кератектомија

4264700 Пар ци јал на ке ра тек то ми ја
Екс ци зи ја:
– ро жња че (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
– ле зи је на ро жња чи
Искључује: про це ду ру за ле зи је на лим бу су 
про це ду ру са од стра њи ва њем пте ри ги ју ма
42647001 Пер фо ра тив на (пе не трант на) ке ра тек то ми ја
42647002 Ла ме лар на ке ра тек то ми ја
42647003 Пер фо ра тив на (пе не трант на) скле ро ке ра тек то ми ја
4281000 Фо то те ра пе ут ска ке ра тек то ми ја [ПТК]
Искључује: де струк ци ју ле зи ја на ро жња чи ла се ром 

171Ескцизијалезијаналимбусу

Искључује: екс ци зи ју пте ри ги ју ма 
4269200 Екс ци зи ја ле зи ја на лим бу су
4269500 Екс ци зи ја ле зи ја на лим бу су са ке ра тек то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ла ме лар ни тран сплан тат 
4269501 Екс ци зи ја ле зи ја на лим бу су са скле рек то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ла ме лар ни тран сплан тат 

172Осталепроцедуреексцизијенарожњачи

4265000 Де брид ман (абра зи ја) епи те ла ро жња че
Хе мо ка у те ри за ци ја епи тел ног тки ва ро жња че
Укла ња ње епи тел ног тки ва ро жња че
Стру га ње ро жња че због до би ја ња раз ма за или кул ту ре
Напомена: Оба вља се код чи ра на ро жња чи, еро зи је ро жња

че или тра каке ра то па ти је
4268600 Екс ци зи ја пте ри ги ју ма
Укључује: про це ду ру са ла се ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре жањ на ве жња чи
42686001 Опе ра ци ја ре ци ди ви ра ју ћег пте ри ги ју ма

3.2.5РЕПАРАЦИЈА

173Кератопластика

Искључује: про це ду ру ко јој је већ прет хо ди ла ке ра то пла сти ка 
4265900 Ла ме лар на ке ра то пла сти ка 
По вр шин ска тран сплан та ци ја ро жња че
42659001 Ду бо ка пред ња ла ме лар на ке ра то пла сти ја (ке ра то

пла сти ка)
42659002 Ен до тел на ке ра то пла сти ка
4265300 Пе не трант на (пер фо ра тив на) ке ра то пла сти ка (КПП)
Ке ра то пла сти ка:
– пу не де бљи не
– пе не три ра ју ћа
– пер фо ри ра ју ћа
42653001 Пе не трант на (пер фо ра тив на) ке ра то пла сти ја 

(КПП) „на вру ће” (ashaud)
9006401 Ре фрак тив на ке ра то пла сти ка
Ке ра то ми ле у за
Тер мо ке ра то пла сти ка

Искључује: ин си ту (insitu) ке ра то ми ле у за ла се ром [LASIK]
фо то ре фрак тив ну ке ра то пла сти ку [PRK] 
9006402 Ре фрак тив на ке ра то пла сти ка ла се ром
Ке ра то ми ле у за   }
Тер мо ке ра то пла сти ка  } ла се ром 
Ин си ту (insitu) ке ра то ми ле у за ла се ром [LASIK]
Искључује: фо то ре фрак тив ну ке ра то пла сти ку [PRK] 
9006300 Фо то ре фрак тив на ке ра то пла сти ка [PRK]
9006400 Оста ле про це ду ре ке ра то пла сти ке
Ке ра то пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
90064001 Ауто ро та тор на пе не трант на (пер фо ра тив на) ке ра

то пла сти ка

174Осталепроцедуререпарацијенарожњачи

9012000 Ин сер ци ја ке ра то про те зе
Ин сер ци ја остеоодон то ке ра то про те зе (ООК)
9012001 Укла ња ње ке ра то про те зе
Укла ња ње остеоодон то ке ра то про те зе (ООК)
90120011 Те то ви ра ње ро жња че
90120012 Уград ња им план та у ро жња чу
90120013 Cornealcross-linking, про це ду ра на ро жња чи
4263200 Ре па ра ци ја по вр шин ске ра не на ро жња чи по мо ћу 

ре жња на ве жња чи
4263500 За тва ра ње Зеј дел (Seidel) по зи тив не ра не ро жња че 

ткив ним леп ком
Плом би ра ње пер фо ра ци је на ро жња чи по мо ћу ад хе зив ног тки ва
4266700 Ма ни пу ла ци ја про ду жним ша вом на ро жња чи 
4263800 По ста вља ње (уши ва ње) ре жња ве жња че на ро жња чу
Гун дер со нов (Gunderson) ре жањ
9006500 Тран сплан тат лим бал них ма тич них ће ли ја
9006600 Оста ле ре па ра ци је на ро жња чи
Искључује: по нов ни ке ра то пла стич ни за хват
8017400 Уград ња им пла на та у ро жња чу (INTACS, Kera

ring...) за ко рек ци ју ке ра то ко ну са
8017401 Уград ња им пла на та у ро жња чу за ре фрак тив ну ко

рек ци ју 

3.2.6ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

175Процедурепоновнеоперацијенарожњачи

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ке ра то про те зе 
– укла ња ње ке ра то про те зе 
4265601 Ре ке ра то пла сти ја (ре ке ра то пла сти ка), дру ги пут
4265600 Ре ке ра то пла сти ја, тре ћи или сва ки сле де ћи пут

3.2.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

176Осталепроцедуренарожњачи

9006700 Оста ле про це ду ре на ро жња чи
8017600 Пунк ци ја Бо у ма но ве (Bowman) мем бра не иглом
8017601 Екс план та ци ја оч них тки ва са ка да ве ра у ци љу 

тран сплан та ци је
8017602 Кон зер ви ра ње оч них тки ва са ка да ве ра (у хи пер тер

миј ским или еутер миј ским усло ви ма)
8017603 Кон зер ви ра ње оч них тки ва са ка да ве ра (у хи по тер

миј ским усло ви ма)
8017604 Ана ли за ен до те ла стро ме и епи те ла ро жња че у оч

ној бан ци
8017605 Екс ци зи ја ам ни он ске мем бра не са пла цен те за 

тран сплан та ци ју на ро жња чу, ве жња чу или ко жу ка па ка

3.3ПРЕДЊИСЕГМЕНТ–БЕОЊАЧА

Искључује:про це ду ре ко је су по ве за не са фи сту ли за ци јом 
бе о ња че

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.3.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

177Процедурепримене,инсерцијеиуклањањанабеоњачи

3006103 Укла ња ње по вр шин ског стра ног те ла са бе о ња че
4280500 Ин сер ци ја тан тал ног мар ке ра у бе о ња чу



Шифриратии:
– оба вље ну про це ду ру он ко ло шке ра ди ја ци је
4280100 Им план та ци ја „апли ка то ра” за бра хи те ра пи ју, око
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– бра хи те ра пи ја, око
4280200 Укла ња ње „апли ка то ра” за бра хи те ра пи ју, око

3.3.2ИНЦИЗИЈА

178Процедуреинцизијенабеоњачи

4264405 Ин ци зи ја бе о ња че
4264402 Укла ња ње ду бин ског стра ног те ла из бе о ња че

3.3.3ДЕСТРУКЦИЈА

179Процедуредеструкцијенабеоњачи

4279700 Згру ша ва ње кр ви у су до ви ма бе о ња че ла се ром
9006800 Де струк ци ја ле зи ја на бе о ња чи
Укључује: про це ду ру ла се ром

3.3.4ЕКСЦИЗИЈА

180Биопсијабеоњаче

9006900 Би оп си ја бе о ња че

181Осталепроцедуреексцизијенабеоњачи

9007000 Екс ци зи ја ле зи ја на бе о ња чи
Искључује: про це ду ру де струк ци је 
4268900 Екс ци зи ја пин гве ку ле
Укључује: про це ду ру ла се ром

3.3.5РЕПАРАЦИЈА

182Процедуререпарацијенабеоњачи

4266500 По вр шин ска тран сплан та ци ја бе о ња че
Тран сплант на за кр па бе о ња че:
– ла ме лар ни
– по вр шин ски
Укључује: при ку пља ње до ни ра ног ма те ри ја ла
4266200 Тран сплан та ци ја бе о ња че пу не де бљи не
Тран сплан тат на за кр па бе о ња че пу не де бљи не
Укључује: при ку пља ње до ни ра ног ма те ри ја ла
90072001 Пе не трант на (пер фо ра тив на) скле ро пла сти ја
90072002 Пе не трант на (пер фо ра тив на) кор неоскле ро пла сти ја
90072003 Ла ме лар на скле ро пла сти ја
90072004 Ла ме лар на кор неоскле ро пла сти ја

3.3.6РЕВИЗИЈА

183Процедуреревизијенабеоњачи

9007100 Ре ви зи ја опе ра тив не ра не на пред њем сег мен ту – 
не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту

Искључује: по сто пе ра тив ну ре ви зи ју про це ду ре фи сту ли за
ци је бе о ња че 

3.3.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

184Осталепроцедуренабеоњачи

9007200 Оста ле про це ду ре на бе о ња чи

3.4ПРЕДЊИСЕГМЕНТ–ДУЖИЦА,ЦИЛИЈАРНОТЕЛО
ИПРЕДЊАКОМОРА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.4.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

185Процедурепримене,инсерцијеиуклањањенадужици,
цилијарномтелуилипредњојкомори

4274300 Ири га ци ја пред ње ко мо ре
4274002 При ме на те ра пе ут ског сред ства у пред њој ко мо ри

Укључује: про це ду ру па ра цен те зом
Искључује: про це ду ре са ири га ци јом 
то пи кал на сред ства – ши фру из о ста ви ти
4256000 Укла ња ње ин тра о ку лар ног стра ног те ла из пред ње 

ко мо ре маг не том
Искључује: про це ду ру екс ци зи је 
про це ду ру укла ња ња из бе о ња че 

3.4.2ИНЦИЗИЈА

186Раздвајањесинехија

Ли зи ра ње при ра сли ца:
– кор не о ви тре ал них
– на ду жи ци
Си не хи о ли за
4276100 Раз два ја ње пред њих си не хи ја
9007300 Раз два ја ње пред њих си не хи ја ла се ром
4276101 Раз два ја ње зад њих си не хи ја
9007301 Раз два ја ње зад њих си не хи ја ла се ром
4276102 Раз два ја ње кор не о ви тре ал них при ра сли ца
9007302 Раз два ја ње кор не о ви тре ал них при ра сли ца ла се ром

187Осталепроцедуреексцизијенадужици,цилијарномтелу
илипредњојкомори

4276400 Ири до то ми ја
Ди сци зи ја на ду жи ци
Ири до то ми ја са тран сфик си јом
Искључује: про це ду ру ла се ром
4256300 Не маг нет ско укла ња ње ин тра о ку лар ног стра ног те

ла из пред ње ко мо ре
Укључује: про це ду ру ин ци зи јом
Искључује: про це ду ру укла ња ња из бе о ња че
4276402 Сфинк те ро то ми ја ду жи це

3.4.3ДЕСТРУКЦИЈА

188Процедуредеструкцијенадужици,цилијарномтелу
илипредњојкомори

4280600 Де струк ци ја ле зи ја на ду жи ци ла се ром
Де струк ци ја ле зи ја на ци ли јар ном те лу ла се ром
4281801 Кри о те ра пи ја ци ли јар ног те ла са екс тер ном сон дом
Де струк ци ја ле зи ја на ци ли јар ном те лу кри о те ра пи јом
4278500 Ири до то ми ја ла се ром
Ди сци зи ја на ду жи ци ла се ром
Ири дек то ми ја ла се ром

3.4.4ЕКСЦИЗИЈА

189Процедуресексцизијенадужици,цилијарномтелуили
предњојкомори

4276401 Би оп си ја ду жи це
4276404 Ек ци зи о на би оп си ја ле зи је – ири дек то ми ја
Ко рек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи ја на ду жи ци (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Искључује: де струк ци ју ле зи ја на ду жи ци ла се ром 
екс ци зи ју ле зи ја на ци ли јар ном те лу и ду жи ци 
ири дек то ми ју ла се ром 
про це ду ру са:
– фи сту ли за ци јом бе о ња че 
– по нов ним уши ва њем опе ра тив не ра не ко јој је прет хо ди ла 

ин тра о ку лар на про це ду ра 
– тер мо ка у те ри за ци јом бе о ња че 
– тре фи на ци јом бе о ња че 
4276700 Екс ци зи о на би оп си ја ле зи је ци ли јар ног те ла (ци

клек то ми ја)
Екс ци зи ја ле зи ја на ци ли јар ном те лу и ду жи ци
Искључује: де струк ци ја:
– кри о те ра пи јом
– ла се ром 



9007400 Екс ци зи о на би оп си ја ле зи ја у пред њој оч ној ко мо ри
Екс ци зи ја ле зи ја у пред њој ко мо ри (не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту)

3.4.5РЕПАРАЦИЈА

190Процедуререпарацијенадужици,цилијарномтелуили
предњојкомори

4276403 Ири до пла сти ка
Ко ре о пла сти ка
Пу пи ло пла сти ка
4278501 Ири до пла сти ка ла се ром
Ко ре о пла сти ка ла се ром
Пу пи ло пла сти ка ла се ром
4280700 Ла сер ска фо то ми дри ја за
4280800 Ла сер ска фо то и ри до си не ре за

3.4.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

191Процедурекодглаукома

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– при ме на сред ства 5ФУ [флуороурацил] суб ко њунк ти вал но 
4275200 Ин сер ци ја дре на жног им план та код гла у ко ма
Ин сер ци ја дре на жног се то на као што је Мол те но ва (Molten)

пло чи ца
4275500 Укла ња ње дре на жног им план та код гла у ко ма
Укла ња ње дре на жног се то на као што је Мол те но ва (Molten)

пло чи ца
4274600 Ле че ње хи по то ни је/фи сту ле на кон по ступ ка због 

гла у ко ма по мо ћу уре ђа ја за там по на ду
Си мон до ва (Simmond)шел про це ду ра
4277000 Уни шта ва ње ци ли јар ног те ла (ци кло де струк тив не 

ан ти гла у ком не про це ду ре)
Ци кло кри о те ра пи ја
Ци кло ди ја ли за
Ци кло ди ја тер ми ја
Ци кло фо то ко а гу ла ци ја
Искључује: ци кло кри о те ра пи ју са екс тер ном сон дом 
4275800 Го ни о то ми ја
4279400 Пре ки да ње ша во ва на бе о ња чи ла се ром по сле из вр

ше не тра бе ку ло пла сти ке
Ли зи ја на ша во ви ма бе о ња че ла се ром по сле из вр ше не тра бе

ку ло пла сти ке
4274601 Ири де хкле и за или ири до та за
4274602 Тре па на ци ја бе о ња че са ири дек то ми јом
4274603 Тер мо ка у те ри за ци ја бе о ња че са ири дек то ми јом
4274604 Тра бе ку лек то ми ја
Укључује: пе ри фер ну ири дек то ми ју 
скле рал на фи сту ли за ци ја
4278200 Тра бе ку ло пла сти ка ла се ром
4274900 Ре ви зи ја про це ду ре фи сту ли за ци је бе о ња че
Про це ду ра уме та њем игле
Ре ви зи ја бле ба за фил три ра ње
4274605 Оста ле фил тра ци о не (фи сту ли зи ра ју ће) ан ти гла у

ком не про це ду ре, прет ход но не кла си фи ко ва не
Фи сту ли за ци ја бе о ња че због гла у ко ма
Укључује: ири дек то ми ју
Искључује: ре ви зи ју про це ду ре фи сту ли за ци је бе о ња че 
про це ду ру са тра бе ку лек то ми јом 
9007500 Оста ле ан ти гла у ком не про це ду ре
8019100 Ви ско ка на ли ку ло сто ми ја
8019101 Ду бо ка скле рек то ми ја
8019102 Ди рект на ци кло пек си ја

192Осталепроцедуренадужици,цилијарномтелуили
предњојкомори

9007600 Оста ле про це ду ре на ду жи ци
9007601 Оста ле про це ду ре на ци ли јар ном те лу
9007602 Оста ле про це ду ре на пред њој ко мо ри

3.5ПРЕДЊИСЕГМЕНТ–СОЧИВО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.5.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

193Инсерцијаинтраокуларнепротезезасочива

Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
Искључује: про це ду ру са екс трак ци јом:
– по сле ка та рак те 
– при род ног со чи ва, осим мла да лач ке ка та рак те 
4270300 Уград ња ве штач ког со чи ва у зад њу ко мо ру и ша во

ва на ду жи ци и бе о ња чи
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
4270100 Уград ња са ви тљи вог ве штач ког ин тра о ку лар ног со

чи ва
Ин сер ци ја са ви тљи ве про те зе ин тра о ку лар ног со чи ва
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
4270101 Уград ња оста лих ти по ва ве штач ких ин тра о ку лар

них со чи ва
Ин сер ци ја твр де про те зе ин тра о ку лар ног со чи ва
Искључује: про це ду ру са за ме ном

194Заменаилиуклањањевештачкогсочива

4270700 За ме на ве штач ког со чи ва
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
4271000 За ме на ве штач ког со чи ва ин сер ци јом у зад њу ко мо

ру и ша во ва на ду жи ци и бе о ња чи
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
4270400 Укла ња ње ве штач ког со чи ва
Искључује: про це ду ру са за ме ном

195Интракапсуларнаекстракцијаприродногсочива

Ин тра кап су лар на екс трак ци ја ка та рак те
Искључује: екс трак ци ју мла да лач ке ка та рак те 
4269800 Ин тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва
4270200 Ин тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва са 

ин сер ци јом са ви тљи вог ве штач ког со чи ва
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
4270201 Ин тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва са 

ин сер ци јом оста лих ве штач ких со чи ва
Ин тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва са ин сер ци

јом твр дог ве штач ког со чи ва
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на

196Екстракапсуларнаекстракцијаприродногсочива
самоаспирацијом

Екс тра кап су лар на екс трак ци ја ка та рак те са мо аспи ра ци јом
Искључује: екс трак ци ју мла да лач ке ка та рак те 
4269801 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 

тех ни ком јед но став не аспи ра ци је (и ири га ци је)
4270202 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 

тех ни ком јед но став не аспи ра ци је (и ири га ци је) са ин сер ци јом са
ви тљи вог ве штач ког со чи ва

4270203 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи
ва тех ни ком јед но став не аспи ра ци је (и ири га ци је) са ин сер ци јом 
оста лих ве штач ких со чи ва

Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва тех ни ком 
јед но став не аспи ра ци је (и ири га ци је) са ин сер ци јом твр дог ве
штач ког со чи ва

Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на

197Екстракапсуларнаекстракцијаприродногсочива
факоемулзификацијом

Екс тра кап су лар на екс трак ци ја ка та рак те фа ко е мул зи фи ка ци јом
Искључује: екс трак ци ју мла да лач ке ка та рак те 
4269802 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 

фа ко е мул зи фи ка ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те
4270204 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 

фа ко е мул зи фи ка ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те са ин сер ци јом са
ви тљи вог ве штач ког со чи ва



Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
4270205 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи

ва фа ко е мул зи фи ка ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те са ин сер ци јом 
оста лих ве штач ких со чи ва

Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва фа ко е мул
зи фи ка ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те са ин сер ци јом твр дог ве
штач ког со чи ва

198Екстракапсуларнаекстракцијаприродногсочива
механичкомфакофрагментацијом

Екс тра кап су лар на екс трак ци ја ка та рак те фа ко фраг мен та ци јом
Искључује: екс трак ци ју мла да лач ке ка та рак те 
4269803 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 

ме ха нич ком фа ко фраг мен та ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те
4270206 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 

ме ха нич ком фа ко фраг мен та ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те са ин
сер ци јом са ви тљи вог ве штач ког со чи ва

4270207 Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва 
ме ха нич ком фа ко фраг мен та ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те са ин
сер ци јом оста лих ве штач ких со чи ва

Екс тра кап су лар на екс трак ци ја при род ног со чи ва ме ха нич ком 
фа ко фраг мен та ци јом и аспи ра ци јом ка та рак те са ин сер ци јом твр
дог ве штач ког со чи ва

Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на

199Осталеекстракапсуларнеекстракције
природногсочива

Екс тра кап су лар не екс трак ци ја ка та рак те (не кла си фи ко ва но 
на дру гом ме сту)

Искључује: екс трак ци ју мла да лач ке ка та рак те 
4269804 Оста ле екс тра кап су лар не екс трак ци је при род ног 

со чи ва
4270208 Оста ле екс тра кап су лар не екс трак ци је при род ног 

со чи ва са ин сер ци јом са ви тљи вог ве штач ког со чи ва
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
4270209 Оста ле екс тра кап су лар не екс трак ци је при род ног 

со чи ва са ин сер ци јом оста лих ве штач ких со чи ва
Оста ле екс тра кап су лар не екс трак ци је при род ног со чи ва са 

ин сер ци јом твр дог ве штач ког со чи ва
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на

200Осталеекстракцијеприродногсочива

Искључује: екс трак ци ју мла да лач ке ка та рак те
4273101 Екс трак ци ја со чи ва скле ро то ми јом зад ње ко мо ре са 

укла ња њем ста кла стог те ла
Укључује: по де лу тра ка ста кла стог те ла
Ин сер ци ју: 
– ве штач ког со чи ва (са ви тљи вог) (твр дог)
– ен до кап су лар ног пр сте на
укла ња ње пре ре ти нал них мем бра на
4269805 Оста ле екс трак ци је при род ног со чи ва
Укла ња ње ка та рак те (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
42698051 Лен сек то ми ја
42698052 Лен сек то ми ја кроз скле ро то ми ју у ни воу зад ње оч

не ко мо ре
42698053 Лен сек то ми ја кроз скле ро то ми ју у ни воу зад ње оч

не ко мо ре са пред њом ви трек то ми јом
4270210 Оста ле екс трак ци је при род ног со чи ва са ин сер ци

јом са ви тљи вог ве штач ког со чи ва
Укла ња ње ка та рак те са ин сер ци јом са ви тљи вог ве штач ког 

со чи ва (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на
4270211 Оста ле екс трак ци је при род ног со чи ва са ин сер ци

јом оста лих ве штач ких со чи ва
Укла ња ње ка та рак те са ин сер ци јом твр дог ве штач ког со чи ва 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује:угра ђи ва ње ен до кап су лар ног пр сте на

201Уклањањапослекатаракте

4273700 Фе не стра ци ја (needling) зад ње кап су ле со чи ва
4273400 Кап су ло то ми ја со чи ва
Ди сци зи ја со чи ва

4278800 Кап су ло то ми ја Nd:YAG или дру гим ла се ром
Ди сци зи ја со чи ва ла се ром
4279102 Кор ти ко ли за тки ва со чи ва ла се ром
4271900 Кап су лек то ми ја со чи ва
4272200 Кап су лек то ми ја со чи ва скле ро то ми јом зад ње ко мо ре
4273100 Кап су лек то ми ја со чи ва скле ро то ми јом зад ње ко мо

ре са укла ња њем ста кла стог те ла
Укључује: по де лу тра ка ста кла стог те ла
ин сер ци ја ве штач ког со чи ва (са ви тљи вог)(твр дог)
укла ња ње пре ре ти нал них мем бра на
4271902 Ме ха нич ка фраг мен та ци ја се кун дар не мем бра не

202Осталепроцедурепримене,инсерције
иуклањањанасочиву

4271600 Укла ња ње мла да лач ке (ју ве нил не) ка та рак те
Укла ња ње мла да лач ке ка та рак те:
– аспи ра ци јом
– екс ци зи јом
42716001 Опе ра ци ја кон ге ни тал не ка та рак те са зад њом кап

су ло рек сом и пред њом ви трек то ми јом

3.5.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

203Осталепроцедуренасочиву

4270401 Ре по зи ци ја ве штач ког со чи ва
Искључује: про це ду ру са ин сер ци јом 
4271300 Ре по зи ци ја ве штач ког со чи ва са ша во ви ма на со чи ву
Искључује: про це ду ру са ин сер ци јом 
9007700 Оста ле про це ду ре на со чи ву

3.6ОЧНАВОДИЦА,СТАКЛАСТОТЕЛО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.6.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

204Аспирацијаочневодицеилистакластогтела

Укључује: про це ду ру па ра цен те зом
4274000 Ди јаг но стич ка аспи ра ци ја оч не во ди це
4274001 Ди јаг но стич ка аспи ра ци ја ста кла стог те ла
42740011 Пунк ци ја су бре ти нал ног про сто ра са аспи ра ци јом 

су бре ти нал не теч но сти 
4274004 Те ра пе ут ска аспи ра ци ја оч не во ди це
4274005 Те ра пе ут ска аспи ра ци ја ста кла стог те ла

205Осталепроцедурепримене,инсерцијеиуклањања
наочнојводициилистакластомтелу

4281500 Укла ња ње си ли кон ског уља

3.6.2ДЕСТРУКЦИЈА

206Процедуредеструкцијенаочнојводици
илистакластомтелу

4279100 Ин тра ка ме рал на ла сер ска ли зи ја ста кла стог те ла
Ви тре о ли зи ја ла се ром
4279101 Ин тра ка ме рал на ла сер ска ли зи ја фи бри на
Фи бри но ли зи ја ла се ром

3.6.3ЕКСЦИЗИЈА

207Витректомија

Укључује:ре ви трек то ми ју 
4271901 Укла ња ње ста кла стог те ла, ан те ри ор ни при ступ
Ви трек то ми ја (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
4272201 Укла ња ње ста кла стог те ла са раз два ја њем ви тре ал

них тра ка (ста кла стог те ла)
Ви трек то ми ја по мо ћу скле ро то ми је зад ње ко мо ре 
Укључује: за ме ну теч но сти ста кла стог те ла



Искључује: про це ду ру са:
– кап су лек то ми јом 
– екс трак ци јом при род ног со чи ва 
– укла ња њем пре ре ти нал не мем бра не 
4272500 Укла ња ње ста кла стог те ла са раз два ја њем ви тре ал

них тра ка (ста кла стог те ла) и укла ња ње пре ре ти нал не мем бра не
Ви трек то ми ја по мо ћу скле ро то ми је зад ње ко мо ре (parsplana 

при ступ) са љу ште њем пре ре ти нал не мем бра не
Укључује: кри о те ра пи ју мре жња че са ин тер ном сон дом
за ме ну теч но сти ста кла стог те ла
Искључује: про це ду ру са:
– кап су лек то ми јом 
– екс трак ци јом при род ног со чи ва 

3.6.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

208Осталепроцедуренастакластомтелу

9007800 Оста ле про це ду ре на ста кла стом те лу
90078001 Ин јек ти ра ње те ра пиј ског сред ства у ста кла сто те

ло (ин тра ви тре ал на ин јек ци ја)

3.7ЗАДЊИСЕГМЕНТ–МРЕЖЊАЧА,СУДОВЊАЧА
ИЗАДЊАКОМОРА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.7.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

209Процедуреприменеинсерцијеилиуклањања
намрежњачи,судовњачиилизадњојкомори

4274003 При ме на те ра пе ут ског сред ства у зад њој ко мо ри
Укључује: про це ду ру па ра цен те зом
4256600 Укла ња ње ин тра о ку лар ног стра ног те ла из зад њег 

сег мен та маг не том
Искључује: про це ду ру ин ци зи јом 
4281200 Укла ња ње хи рур шки умет ну тог ма те ри ја ла из зад

њег оч ног сег мен та
Укла ња ње:
– овој не си ли кон ске:
– тра ке
– це ви
– им план та та:
– зад њег оку лар ног сег мен та
– ре ти нал ног
– на би ра ња бе о ња че

3.7.2ИНЦИЗИЈА

210Процедуреинцизијенамрежњачи,судовњачиили
задњојкомори

4256900 Не маг нет ско укла ња ње ин тра о ку лар ног стра ног те
ла из зад њег сег мен та

Укључује: про це ду ру ин ци зи јом
9009600 Зад ња скле ро то ми ја
8021000 Ен до ре сек ци ја ин тра о ку лар ног ту мо ра

3.7.3ДЕСТРУКЦИЈА

211Процедуредеструкцијенамрежњачи,судовњачиили
задњојкомори

4280900 Де струк ци ја мре жња че фо то ко а гу ла ци јом
Де струк ци ја ко ри о ре ти нал не ле зи је фо то ко а гу ла ци јом
42809001 Ла сер фо то ко а гу ла ци ја мре жња че, пан ре ти нал на
42809002 Ла сер фо то ко а гу ла ци ја мре жња че, grid
42809003 Ла сер фо то ко а гу ла ци ја руп ту ре мре жња че
42809004 Ла сер фо то ко а гу ла ци ја ма ку ле
42809005 Ен до ла сер фо то ко а гу ла ци ја мре жња че
4281100 Тран спу пи лар на тер мо те ра пи ја
4281800 Кри о те ра пи ја мре жња че спо ља шњом сон дом
Кри о те ра пи ја ко ри о ре ти нал не ле зи је спо ља шњом сон дом
Искључује: про це ду ру ре па ра ци је одва ја ња мре жња че 
9009400 Де струк ци ја (уни шта ва ње) ле зи је на мре жња чи ди

ја тер ми јом

4302100 Фо то ди нам ска те ра пи ја ре ти не, јед но око
Де струк ци ја хо ро и дал не нео ва ску ла ри за ци је фо то ди на мич

ком те ра пи јом, јед но око
4302200 Фо то ди нам ска те ра пи ја ре ти не, оба ока 
Де струк ци ја хо ро и дал не нео ва ску ла ри за ци је фо то ди на мич

ком те ра пи јом, оба ока
8021100 Фо то ди нам ска те ра пи ја ин тра о ку лар ног ту мо ра

3.7.4РЕПАРАЦИЈА

212Репарацијаодвајањамрежњаче

Ре па ра ци ја це па ња мре жња че
Искључује: ре ви зи ју прет ход но оба вље не про це ду ре абла

ци је мре жња че 
4277300 Опе ра ци ја про тив абла ци је мре жња че, ди ја тер ми јом
Искључује: про це ду ру са скле рал ном спо ном 
4277301 Опе ра ци ја про тив абла ци је мре жња че, кри о пек си јом
Пне у мат ска ре ти но пек си ја
Искључује: про це ду ру са:
– на би ра њем бе о ња че 
– ви трек то ми јом 
4277600 Опе ра ци ја про тив абла ци је мре жња че, по ста вља

њем сер кла жа
Укључује: ва зду шну там по на ду
кри о те ра пи ју
ди ја тер ми ју
раз ме ну теч но сти и га са
им план тат
ви трек то ми ју
4280901 Опе ра ци ја про тив абла ци је мре жња че, ла сер фо то

ко а гу ла ци јом
9007900 Оста ле ре па ра ци је одва ја ња мре жња че
Ре па ра ци ја одва ја ња мре жња че (не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту)

3.7.5РЕВИЗИЈА

213Процедуреревизијенамрежњачи,судовњачиилизадњој
комори

4277900 Ре ви зи ја прет ход не про це ду ре оба вље не због абла
ци је мре жња че

42779001 Ре ви зи ја прет ход не про це ду ре код абла ци је мре
жња че дру ги пут

42779002 Ре ви зи ја прет ход не про це ду ре код абла ци је мре
жња че тре ћи или сва ки сле де ћи пут

3.7.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

214Осталепроцедуренамрежњачи,судовњачиилизадњој
комори

9008002 Ма ку лар на тран сло ка ци ја
Ма ку лар но:
– ре по зи ци о ни ра ње
– ро та ци ја
Укључује: про це ду ре са:
– ко ри о скле рал ним скра ћи ва њем
– ре ти но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ви трек то ми ја 
9008000 Оста ле про це ду ре на мре жња чи или су дов ња чи
9008001 Оста ле про це ду ре на зад њој ко мо ри/ста кла стом те лу

3.8АДНЕКСОКА–ЕКСТРАОКУЛАРНИМИШИЋИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.8.1ЕКСЦИЗИЈА

215Процедуреексцизијенаекстраокуларниммишићима

3007536 Би оп си ја екс тра о ку лар ног ми ши ћа или те ти ве
30075361 Ин ци зи о на би оп си ја екс тра о ку лар ног ми ши ћа или 

те ти ве



3.8.2РЕПАРАЦИЈА

216Репарацијастрабизма

Ре па ра ци ја стра би зма:
– по ви ше њем
– про ду же њем
– ре це си јом
– ре сек ци јом
– скра ћи ва њем
1836600 При ме на бо ту лин ског ток си на код стра би зма
Укључује: елек тро ми о гра фи ју
4284800 Тран сплан та ци ја ми ши ћа код стра би зма
Ху мел шај мо ва (Hummelsheim) про це ду ра
Тран спо зи ци ја екс тра о ку лар них ми ши ћа
4283300 Опе ра ци ја стра би зма ко ји об у хва та је дан или два 

ми ши ћа, јед ног ока
4283301 Опе ра ци ја стра би зма ко ји об у хва та је дан или два 

ми ши ћа, оба ока
4283900 Опе ра ци ја стра би зма ко ји об у хва та три или ви ше 

ми ши ћа, јед ног ока
4283901 Опе ра ци ја стра би зма ко ји об у хва та три или ви ше 

ми ши ћа, оба ока

217Осталерепарацијеекстраокуларногмишића

4285400 Ре па ра ци ја руп ту ри ра ног екс тра о ку лар ног ми ши ћа
Осло ба ђа ње за ро бље ног екс тра о ку лар ног ми ши ћа
Ли за при ра сли це на екс тра о ку лар ном ми ши ћу
Ре па ра ци ја ла це ра ци је (ки да ња):
– екс тра о ку лар ног ми ши ћа или те ти ве
– Те но но ве кап су ле

3.8.3РЕВИЗИЈА

218Процедуреревизијенаекстраокуларноммишићу

4284500 По нов но по де ша ва ње при ла го дљи вих ша во ва по
сле опе ра ци је због ко рек ци је стра би зма, на јед ном оку

4284501 По нов но по де ша ва ње при ла го дљи вих ша во ва по
сле опе ра ци је због ко рек ци је стра би зма, на оба ока

3.8.4ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

219Процедурепоновнеоперацијенаекстраокуларном
мишићу

4284801 По нов на опе ра тив на про це ду ра тран сплан та ци је 
ми ши ћа због стра би зма, дру га про це ду ра

Дру га Ху мел схај мо ва (Hummelsheim) про це ду ра
4285100 По нов на опе ра тив на про це ду ра тран сплан та ци је 

ми ши ћа због стра би зма, тре ћа или сва ка сле де ћа про це ду ра
Тре ћа или сва ка сле де ћа Ху мел схај мо ва (Hummelsheim) про

це ду ра
4283302 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на је дан 

или два ми ши ћа, јед ног ока, дру га про це ду ра
4283303 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на је дан 

или два ми ши ћа, оба ока, дру га про це ду ра
4283902 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на три 

или ви ше ми ши ћа, јед ног ока, дру га про це ду ра
4283903 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на три 

или ви ше ми ши ћа, оба ока, дру га про це ду ра
4283600 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на је дан 

или два ми ши ћа, јед ног ока, тре ћа или сва ка сле де ћа про це ду ра
4283601 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на је дан 

или два ми ши ћа, оба ока, тре ћа или сва ка сле де ћа про це ду ра
4284200 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на три 

или ви ше ми ши ћа, јед ног ока, тре ћа или сва ка сле де ћа про це ду ра
4284201 По нов на опе ра ци ја стра би зма, про це ду ра на три 

или ви ше ми ши ћа, оба ока, тре ћа или сва ка сле де ћа про це ду ра

3.8.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

220Осталепроцедуренаекстраокуларноммишићу
илитетиви

9008100 Оста ле про це ду ре на екс тра о ку лар ном ми ши ћу и 
те ти ви

3.9АДНЕКСОКА–ОРБИТА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.9.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

221Процедурепримене,инсерцијеиуклањањанаорбити

4282400 Ре тро бул бар на ин јек ци ја ал ко хо ла или дру гих ле ко ва
9060602 Укла ња ње ор би тал ног им план та
Укључује: 
ало пла стич ни }
си ла стич ни } им плант
син те тич ки 
(ар те фи ци јал ни)  } 
Искључује: про це ду ру код аноф тал мич не ор би те

3.9.2ИНЦИЗИЈА

222Орбитотомија

4253300 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја
Ор би то то ми ја (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: дре на жу
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом 
– екс ци зи јом ле зи је 
– укла ња њем стра ног те ла 

223Осталепроцедуреинцизијенаорбити

4257200 Дре на жа ор би тал ног ап сце са
Искључује: про це ду ру са ор би то то ми јом 
4257201 Дре на жа ор би тал не ци сте
Искључује: про це ду ру са ор би то то ми јом 

3.9.3ЕКСЦИЗИЈА

224Орбитотомијасабиопсијомилиексцизијом

Искључује: про це ду ру са укла ња њем или за ме ном ко сти 
4254200 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја, ан те ри ор ни аспект, 

са екс ци зи јом ле зи је
4254300 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја, ре тро бул бар ни ас

пект, са екс ци зи јом ле зи је
4254201 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја, ан те ри ор ни аспект, 

са укла ња њем стра ног те ла
Укла ња ње ор би тал ног стра ног те ла, ан те ри ор ни аспект, ин

ци зи јом
4254301 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја, ре тро бул бар ни ас

пект, са укла ња њем стра ног те ла
Укла ња ње ор би тал ног стра ног те ла, ре тро бул бар ни аспект, 

ин ци зи јом
4254501 Ор би то то ми ја због де ком пре си је ор би те укла ња

њем ин тра ор би тал ног (пе ри бул бар ног) (ре тро бул бар ног) ма сног 
тки ва

Напомена: Оба вља се код дис ти ро ид не оч не бо ле сти
4253301 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја са ин ци зи о ном или 

екс ци зи о ном би оп си јом ле зи је

225Егзентерацијаорбите

Еви сце ра ци ја ор би те
4253600 Ег зен те ра ци ја ор би те
4253601 Ег зен те ра ци ја ор би те са тран сплан та том ко же
Искључује: про це ду ре са тран сплан та том ми ши ћа сле по оч

ни це 
4253602 Ег зен те ра ци ја ор би те са тран сплан та том ми ши ћа 

сле по оч ни це
Искључује: про це ду ру тран сплан та том ко же 
4253603 Ег зен те ра ци ја ор би те са тран сплан та том ко же и 

тран сплан та том ми ши ћа сле по оч ни це
4253604 Ег зен те ра ци ја ор би те са укла ња њем су сед них 

струк ту ра
4253605 Ег зен те ра ци ја ор би те са те ра пе ут ским укла ња њем 

ор би тал не ко сти



226Осталепроцедуреексцизијенаорбити

4257300 Екс ци зи ја пе ри ор би тал ног дер мо и да, ис пред ор би
тал ног сеп ту ма

4257400 Екс ци зи ја ор би тал ног дер мо и да, иза ор би тал ног 
сеп ту ма

3.9.4РЕПАРАЦИЈА

227Орбитотомијасауклањањемизаменомкости

Де ком пре сив на ор би то то ми ја са укла ња њем и за ме ном ко сти
4253000 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја ко ја зах те ва укла ња ње 

и за ме ну ко сти
4253001 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја са би оп си јом, ко ја 

зах те ва укла ња ње и за ме ну ко сти
4253900 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја са екс ци зи јом ле зи ја, 

ко ја зах те ва укла ња ње и за ме ну ко сти
4253901 Екс пло ра тив на ор би то то ми ја са укла ња њем стра

ног те ла, ко ја зах те ва укла ња ње и за ме ну ко сти
4254500 Ор би то то ми ја због де ком пре си је ор би те фе не стра

ци јом два или ви ше зи до ва
Укључује: укла ња ње и за ме ну ко сти
Напомена: Оба вља се код дис ти ро ид не оч не бо ле сти

228Осталепроцедуререпарацијенаорбити

4253002 Ре па ра ци ја ра не на ор би ти
9008200 Оста ле ре па ра ци је на ор би ти

3.9.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

229Осталепроцедуренаорбити

4282100 Оку лар на тран си лу ми на ци ја
Ре тро бул бар на тран си лу ми на ци ја
9008300 Оста ле про це ду ре на ор би ти

3.10ОКУЛАРНИПРИПОЈЕНИОРГАНИ–ОЧНИКАПАК

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.10.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

230Процедурепримене,инсерцијеиуклањања
наочномкапку

4286900 Ин сер ци ја им план та та у оч ни ка пак
Ко рек ци ја за тва ра ња оч ног кап ка код па ра ли зе фа ци јал ног нер ва
1837000 При ме на бо ту лин ског ток си на у оч ном кап ку
Ин јек ци ја бо ту лин ског ток си на у кру жни ми шић ока (m.orbi-

cularisoculli)због бле фа ро спа зма
Искључује: про це ду ре због стра би зма 

3.10.2ИНЦИЗИЈА

231Процедуреинцизијенаочномкапку

9008400 Ин ци зи ја оч ног кап ка
Ин ци зи ја мар ги не оч ног кап ка
9009000 Рас ки да ње бле фа ро ра фи је
9009100 Кан то то ми ја
Уве ћа ње пал пе брал не на пр сли не

3.10.3ЕКСЦИЗИЈА

Искључује: кли на ста екс ци зи ја пу не де бљи не оч ног кап ка 
ре дук ци ја оч ног кап ка 

232Биопсијаочногкапка

3007102 Би оп си ја оч ног кап ка

233Осталепроцедуреексцизијенаочномкапку

4257500 Опе ра ци ја ха ла ци о на
Екс ци зи ја ци сте на тар зал ној пло чи 
Екс тир па ци ја тар зал не ци сте

3.10.4РЕПАРАЦИЈА

234Трансплантатзаочникапак

Гор тек сов (Goretex) тран сплан тат за оч ни ка пак
Скле рал ни тран сплан тат за оч ни ка пак
Ко жни тран сплан тат за оч ни ка пак
4286000 Тран спа лан тат за гор њи оч ни ка пак, са ре це си јом 

ре трак то ра кап ка, на јед ном оку
4286001 Тран спа лан тат за гор њи оч ни ка пак, са ре це си јом 

ре трак то ра кап ка, на оба ока
4286002 Тран спа лан тат за до њи оч ни ка пак, са ре це си јом 

ре трак то ра кап ка, на јед ном оку
4286003 Тран спа лан тат за до њи оч ни ка пак, са ре це си јом 

ре трак то ра кап ка, на оба ока

235Кантопластика

Укључује:екс ци зи ју тар зал не хр ска ви це
4259000 Ла те рал на кан то пла сти ка
Кан то пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
4259001 Ме ди јал на кан то пла сти ка

236Осталепроцедуререпарацијеочногкапка

4258400 Тар зо ра фи ја
Бле фа ро ра фи ја
Кан то ра фи ја
Ре ви зи ја ожиљ ка тар зал не пло че
4285401 Ре па ра ци ја ме ди јал ног пал пе брал ног ли га мен та
3005201 Ре па ра ци ја ра не на оч ном кап ку
Ре па ра ци ја ла це ра ци је на оч ном кап ку
4286300 Ре це си ја оч ног кап ка
Ре це си ја оч ног кап ка за:
– аноф тал мо зу
– ре трак ци ју оч ног кап ка 
Искључује: про це ду ре са тран сплан та том за оч ни ка пак 
42863001 Ре сек ци ја ле ва то ра кап ка код ег зоф тал му са
42863002 Ре сек ци ја ле ва то ра кап ка код пто зе
4287200 Еле ва ци ја обр ве због ста ња па ре зе
9008500 Оста ле ре па ра ци је оч ног кап ка

3.10.5РЕКОНСТРУКЦИЈА

237Процедуререконструкцијенаочномкапку

9009500 Ре кон струк ци ја оч ног кап ка са тран спал нта том фо
ли ку ла дла ке

90095001 Опе ра ци ја про тив еури бле фа ро на (euryblepharon)
90095002 Опе ра ци ја про тив бле фа ро фи мо зе

3.10.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

238Процедурезакорекцијутрихијазе

4258700 Ко рек ци ја три хи ја зе кри о те ра пи јом, на јед ном оку
4258701 Ко рек ци ја три хи ја зе кри о те ра пи јом, на оба ока
4258702 Ко рек ци ја три хи ја зе ла се ром, на јед ном оку
4258703 Ко рек ци ја три хи ја зе ла се ром, на оба ока
4258704 Ко рек ци ја три хи ја зе елек тро ли зом, на јед ном оку
4258705 Ко рек ци ја три хи ја зе елек тро ли зом, на оба ока
8023800 Ко рек ци ја три хи ја зе епи ла ци јом, пин це том

239Процедурезбогектропионаилиентропиона

Укључује:екс ци зи ју тар зал не хр ска ви це (тар зек то ми ја)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре кон струк ци ја оч ног кап ка 
4258100 Ка у те ри за ци ја ек тро пи о на
4258101 Ка у те ри за ци ја ен тро пи о на
4286600 Ре па ра ци ја ек тро пи о на или ен тро пи о на за те за њем 

или скра ћи ва њем до њих ре трак то ра
Ре по зи ци о ни ра ње зад ње ла ме ле оч ног кап ка за те за њем или 

скра ћи ва њем до њих ре трак то ра



4286601 Ре па ра ци ја ек тро пи о на или ен тро пи о на оста лим 
про це ду ра ма на до њим ре трак то ри ма

Ре по зи ци о ни ра ње зад ње ла ме ле оч ног кап ка оста лим про це
ду ра ма на до њим ре трак то ри ма

4562600 Ко рек ци ја ек тро пи о на или ен тро пи о на тех ни ком 
ша во ва

Ре по зи ци о ни ра ње пред ње ла ме ле оч ног кап ка
4562601 Ко рек ци ја ек тро пи о на или ен тро пи о на кли на стом 

ре сек ци јом
Тар зо ко њунк ти вал на ди ја мант ска ре па ра ци ја ек тро пи о на

240Осталепроцедуренаочномкапку

9008600 Оста ле про це ду ре на оч ном кап ку

3.11ОКУЛАРНИПРИПОЈЕНИОРГАНИ–ЛАКРИМАЛНИ
СИСТЕМ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.11.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

241Сондирањелакрималнихканала

Ла кри мал ни ка на ли ку ли
Ла кри мал ни пунк тум
На зо ла кри мал ни ка нал
Укључује: укла ња ње кал ку лу са
про це ду ру са ди ла та ци јом и ла ва жом
4261401 Сон ди ра ње ла кри мал них про ла за, јед но стра но
4261501 Сон ди ра ње ла кри мал них про ла за, дво стра но

242Инсерција,заменаилиуклањањеназолакрималне
цевчице

4260801 Ин сер ци ја ста кле не (Pyrex)на зо ла кри мал не цев чи
це/стен та у ла кри мал ну/ко њунк ти вал ну ке си цу због дре на же

Ин сер ци ја Ле стер Џон со ве (LesterJones)цев чи це
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко њунк ти во да кри о ци сто ри но сто ми ја 
– да кри о ци сто ри но сто ми ја 
Искључује: за ме ну цев чи це 
4260800 Ин сер ци ја оста лих на зо ла кри мал них цев чи ца/стен

то ва у ла кри мал ну/ко њунк ти вал ну ке си цу због дре на же
Ин сер ци ја Кра фор до ве (Crawford) цев чи це
Ин сер ци ја Мо но ка (Monoka) цев чи це
Ин сер ци ја си ли кон ске цев чи це
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко њунк ти во да кри о ци сто ри но сто ми ја 
– да кри о ци сто ри но сто ми ја 
Искључује: за ме ну цев чи це 
4261400 За ме на на зо ла кри мал не цев чи це, јед но стра но
4261500 За ме на на зо ла кри мал не цев чи це, обо стра но
4261402 Укла ња ње на зо ла кри мал не цев чи це, јед но стра но
4261502 Укла ња ње на зо ла кри мал не цев чи це, обо стра но

243Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиуклањањана
лакрималномсистему

4262000 Оклу зи ја ла кри мал них пунк ту ма че пом
За тва ра ње ла кри ма них пунк ту ма че пом
9008700 Укла ња ње че па из пунк ту ма
90087001 Ин ту ба ци ја због ус по ста вља ња про ход но сти су зно 

ка нал ног си сте ма

3.11.2ИНЦИЗИЈА

244Процедуреинцизијеналакрималномсистему

4259301 Ин ци зи ја су зне жле зде
Укључује: укла ња ње кал ку лу са
4261700 Ин ци зи ја тач ки ца (пунк ту ма)
Про це ду ра од се ца ња пунк ту ма
Укључује: укла ња ње кал ку лу са
42617001 Ис пи ра ње су зних пу те ва

4259600 Ин ци зи ја су зне ке си це
Укла ња ње стра ног те ла из су зне ке си це
Укључује: укла ња ње кал ку лу са
4259603 Оста ле ин ци зи је су зних про ла за
Ин ци зи ја на зо ла кри мал ног ка на ла

3.11.3ДЕСТРУКЦИЈА

245Процедуредеструкцијеналакрималномсистему

4262200 Оклу зи ја пунк ту ма ка у те ри за ци јом
Укључује: ди ја тер ми ју

3.11.4ЕКСЦИЗИЈА

246Процедуреексцизијеналакрималномсистему

3007535 Би оп си ја су зне жле зде
4259300 Екс ци зи ја су зне жле зде
Да кри о а де нек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи ја на су зној жле зди
Укључује: ин ци зи ју пал пе брал ног ре жња
4259601 Екс ци зи ја су зне ке си це
Би оп си ја су зне ке си це
Екс ци зи ја ле зи ја на су зној ке си ци
4260501 Екс ци зи ја су зних про ла за
Укључује: су зни ка на ли ћи
су зну тач ки цу (пунк тум)
на со ла кри мал ни ка нал

3.11.5РЕПАРАЦИЈА

247Процедуререпарацијеналакрималномсистему

4260500 Ре па ра ци ја ла кри мал ног ка на ли ку лу са
42605001 Ре фек ци ја ка на ли ку ла ен до скоп ски
42605002 Ре фек ци ја ка на ли ку ла, кроз нос
42605003 Ре фек ци ја оба ка на ли ку ла пигте ил (pig-tail) сон

дом упо тре бом си ли кон ске цев чи це, са про вла че њем нај ло на кроз 
исту и по зи ци јо ни ра њем цев чи це у ка на ли ку лар ни си стем

42605004 Ре фек ци ја до њег ка на ли ку ла пигте ил (pig-tail)
сон дом са фик са ци јом си ли кон ске цев чи це за ко жу или ве зи ва њем 
ди рект но у чвор

42605005 Ре фек ци ја до њег ка на ли ку ла пигте ил (pig-tail)
сон дом са фик са ци јом си ли кон ске цев чи це са про вла че њем нај ло
на кроз исту и по зи ци јо ни ра њем цев чи це у ка на ли ку лар ни си стем

42605006 Ре фек ци ја оба ка на ли ку ла пигте ил (pig-tail)сон
дом са фик са ци јом си ли кон ске цев чи це за ко жу или ве зи ва њем ди
рект но у чвор

4262300 Да кри о ци сто ри но сто ми ја [ДЦР]
Фи сту ли за ци ја ла крим лне ке си це при но сној шу пљи ни
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ус по ста вља ње про ход но сти ла кри мал ног ка на ла 
– ин сер ци ја на зо ла кри мал не цев чи це/стен та
Искључује: по нов ну опе ра ци ју, дру гу или сва ку сле де ћу 

про це ду ру 
про це ду ру са по де ша ва њем ко њунк ти вал них ре жње ва
4262900 Ко њунк ти во да кри о ци сто ри но сто ми ја [ЦДЦР]
Да кри о ци сто ри но сто ми ја са по де ша ва њем ко њунк ти вал них 

ре жње ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ус по ста вља ње про ход но сти ла кри мал ног ка на ла 
– ин сер ци ја на зо ла кри мал не цев чи це/стен та 
9009200 Ре па ра ци ја тач ки ца (пунк ту ма), не кла си фи ко ва но 

на дру гом ме сту

3.11.6ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

248Процедурепоновнеоперацијенасузномсистему

4262600 По нов на опе ра ци ја да кри о ци сто ри но сто ми је, дру га 
или сва ка сле де ћа про це ду ра

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ус по ста вља ње про ход но сти ла кри мал ног ка на ла 
– ин сер ци ја на зо ла кри мал не цев чи це/стен та 



3.11.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

249Процедурезауспостављањепроходностилакрималних
канала

Укључује: ин сер ци ју дре на жне цев чи це/стен та (ста кле них)
(си ли кон ских)

4259900 Ен до скоп ска про це ду ра за ус по ста вља ње про ход
но сти ла кри мал ног ка на ли ку лар ног си сте ма, јед ног ока 

4259901 Ен до скоп ска про це ду ра за ус по ста вља ње про ход
но сти ла кри мал ног ка на ли ку лар ног си сте ма, оба ока 

4260200 Екс тер на про це ду ра за ус по ста вља ње про ход но сти 
ла кри мал ног ка на ли ку лар ног си сте ма, јед ног ока 

4260201 Екс тер на про це ду ра за ус по ста вља ње про ход но сти 
ла кри мал ног ка на ли ку лар ног си сте ма, оба ока

250Осталепроцедуреналакрималномсистему

9008800 Оста ле про це ду ре на ла кри мал ном си сте му
90088001 Шир ме ров (Schirmer) тест

3.12КОЊУНКТИВА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

3.12.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

251Процедурепримене,инсерцијеиуклањања
накоњунктиви

4282401 Суб ко њунк тив на при ме на ле ка
Укључује: ин јек ци ју 5ФУ [флуороурацила]
Искључује: то пи кал но сред ство – ши фру из о ста ви ти
3006104 Укла ња ње по вр шин ског стра ног те ла са ко њук ти ве

3.12.2ИНЦИЗИЈА

252Процедуреинцизијенакоњунктиви

4264403 Укла ња ње ду бин ског стра ног те ла из ко њунк ти ве
4263201 Ин ци зи ја ко њунк ти ве
Ко њунк ти вал на пе ри то ми ја

3.12.3ДЕСТРУКЦИЈА

253Процедуредеструкцијенакоњунктиви

Искључује: про це ду ру са екс ци зи јом 
4267700 Ка у те ри за ци ја ко њунк ти ве
Ка у те ри за ци ја ко њунк ти вал не ле зи је
4268000 Кри о те ра пи ја ко њунк ти ве
Кри о те ра пи ја ко њунк ти вал не ле зи је

3.12.4ЕКСЦИЗИЈА

254Процедуреексцизијенакоњунктиви

4267600 Ин ци зи о на би оп си ја ко њунк ти ве
42676001 Стру га ње (scraping) ко њунк ти ве за ци то ло ги ју 
42676002 Узи ма ње узор ка за им пре си о ну ци то ло ги ју
4268300 Екс ци зи ја ле зи ја или тки ва ко њунк ти ве
Екс ци зи ја ко њунк ти вал не ци сте

3.12.5РЕПАРАЦИЈА

255Процедуререпарацијенакоњунктиви

4263202 Ре па ра ци ја ла це ра ци је ко њунк ти ве
Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом бе о ња че 
42623021 Де ли бе ра ци ја сим бле фа ро на или кор не о сим бле

фа ро на
4264100 Му ко ме бра но зни графт за ре па ра ци ју кон јунк ти ве
9009300 Ко њунк ти во пла сти ка
4264101 Ауто ге на или ало ге на тран сплан та ци ја кон јунк ти ве

8025500 Упо тре ба ам ни он ске мем бра не
8025501 Упо тре ба ткив ног леп ка
Укључује: про це ду ру на ро жња чи

3.13.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

256Осталепроцедуренакоњунктиви

9008900 Оста ле про це ду ре на ко њунк ти ви

ЧЕ ТВР ТО ПО ГЛА ВЉЕ

4ПРОЦЕДУРЕНАУВУИМАСТОИДНОЈКОСТИ
(БЛОКОВИ300–333)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

4.1СПОЉАШЊЕУВО

Укључује:ушну шкољ ку
спо ља шњи слу шни ка нал

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

4.1.1ПРЕГЛЕД

300Процедурепрегледаспољашњегува

9011900 Ото ско пи ја

4.1.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

301Процедурепримене,инсерцијеиуклањања
наспољашњемуву

4150000 Укла ња ње стра ног те ла из спо ља шњег слу шног 
ход ни ка

Искључује: укла ња ње тим па но стом ске цев чи це 

4.1.3ИНЦИЗИЈА

302Процедуреинцизијенаслушномканалу

4150300 Укла ња ње стра ног те ла из спо ља шњег слу шног 
ход ни ка опе ра тив ним пу тем

Искључује: укла ња ње тим па но стом ске цев чи це 

4.1.4ЕКСЦИЗИЈА

303Процедуреексцизијенаспољашњемуву

Искључује: кли на сту екс ци зи ју ува пу не де бљи не
3007528 Би оп си ја про ме на спо ља шњег ува
3010400 Екс три па ци ја пре а у ри ку лар ног си ну са – фи сту ле
Ра ди кал на екс ци зи ја пре а у ри ку лар ног си ну са или ци сте
4150600 Ек три па ци ја по ли па спо ља шњег слу шног ход ни ка
4150900 Укла ња ње ке ра то зе (keratosis obturans) из спо ља

шњег слу шног ход ни ка
4151800 Екс три па ци ја ег зо сто зе из спо ља шњег слу шног 

ход ни ка

4.1.5РЕПАРАЦИЈА

304Процедуререпарацијенаспољашњемуву

3005200 Ре кон струк ци ја по вре де – ра не спо ља шњег ува
4152100 Ко рек ци ја сте но зе спо ља шњег ува
Укључује: ме а то пла сти ку
4152101 Ко рек ци ја сте но зе спо ља шњег слу шног ход ни ка ко

жним граф том
Укључује: ме а то пла сти ку
9011000 Оста ле ре па ра ци је сте но зе спо ља шњег ува
Ре па ра ци ја:
– ушне шкољ ке (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
– спо ља шњег слу шног ка на ла (не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту)



4.1.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

305Процедуререконструкцијенаспољашњемуву

4151200 Ре кон струк ци ја спо ља шњег слу шног ход ни ка
Ме а то пла сти ка
Укључује: укла ња ње:
– ко сти
– хр ска ви це
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ра ди кал на (мо ди фи ко ва на) ма сто и дек то ми ја 
Искључује: про це ду ру ко рек ци је сте но зе слу шног ход ни ка 
4566200 Ре кон струк ци ја спо ља шњег слу шног ход ни ка код 

ко ге ни тал не атре зи је
Искључује: про це ду ру ко рек ци је сте но зе слу шног ка на ла 

4.1.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

306Осталепроцедуренаспољашњемуву

Укључује: ушну шкољ ку
спо ља шњи ушни ка нал
9011100 Оста ле про це ду ре на спо ља шњем уву
Ин ци зи ја спо ља шњег ува
90111001 Ам пу та ци ја ушне шкољ ке

4.2БУБНАОПНАИСРЕДЊЕУВО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

4.2.1ПРЕГЛЕД

307Процедурепрегледабубнеопнеилисредњегува

4165000 Ин спек ци ја буб не оп не, јед но стра но
Ин спек ци ја ма сто ид не шу пљи не, јед но стра но
Искључује: про це ду ру:
– би ло ко ју дру гу на уву – ши фру из о ста ви ти
– ис пи ра ње ува 
4165001 Ин спек ци ја буб не оп не, обо стра но
Ин спек ци ја ма сто ид не шу пљи не, обо стра но
Искључује: про це ду ру:
– би ло ко ју дру гу на уву – ши фру из о ста ви ти
– ис пи ра ње ува 
4162900 Екс пло ра ци ја сред њег ува
Укључује: укла ња ње стра ног те ла из сред њег ува
Искључује: екс пло ра ци ју ко ја мо же би ти део хи ру шког за

хва та на сред њем уву – ши фру из о ста ви ти

4.2.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

308Процедурепримене,инсерцијеиуклањањанабубној
опниилисредњемуву

4175500 Ка те те ри за ци ја Еуста хи је ве ту бе
4164700 То а ле та ува, јед но стра но
Укла ња ње ушног во ска (це ру ме на) из ува, јед но стра но
4164701 То а ле та ува, дво стра но
Укла ња ње ушног во ска (це ру ме на) из ува, дво стра но

4.2.3ИНЦИЗИЈА

309Миринготомија

Ми рин го то ми ја са:
– аспи ра ци јом сред њег ува
– дре на жом ап сце са
Укључује:про це ду ру ла се ром
4162600 Ми рин го то ми ја, јед но стра на
4162601 Ми рин го то ми ја, дво стра на
4163200 Ми рин го то ми ја са ин сер ци јом ту бе, јед но стра на
4163201 Ми рин го то ми ја са ин сер ци јом ту бе, обо стра на

310Осталепроцедуреинцизијенабубнојопни
илисредњемуву

4153300 Ати ко то ми ја
Искључује: про це ду ру са:
– ма сто и дек то ми јом 
– ми рин го пла сти ком 
– ре кон струк ци јом ко шта ног не до стат ка 
4159900 Ис пи ти ва ње уну тра шњег слу шног ход ни ка са де

ком пре си јом кра ни јал ног нер ва
Укључује: про це ду ру:
– тран сла би ринт ним при сту пом
– тра сма сто ид ним при сту пом
– тран стем по рал ним при сту пом
4153302 Оста ле ин ци зи је на сред њем уву
Раз два ја ње:
– при ра сли ца на сред њем уву
– буб не оп не

4.2.4ДЕСТРУКЦИЈА

311Процедуредеструкцијенабубнојопни
илисредњемуву

4164100 Ка у те ри за ци ја пер фо ри ра не буб не оп не
Ди ја тер ми ја пер фо ри ра не буб не оп не
Искључује: екс ци зи ја пер фо ри ра не буб не оп не 

4.2.5ЕКСЦИЗИЈА

312Процедуреексцизијенабубнојопни
илисредњемуву

3007529 Би оп си ја сред њег ува
4163500 Екс ци зи ја про ме на у сред њем уву
Укла ња ње:
– хо ле сте а то ма сред њег ува
– гра ну ло ма на сред њем уву
– по ли па сред њег ува
Искључује: укла ња ње ле зи је на гло му су 
про це ду ру са:
– ми рин го пла сти ком
– ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца 
4164400 Екс ци зи ја иви це пер фо ри ра не буб не оп не
Укључује: укла ња ње тим па но стом ске цев чи це
Искључује: ка у те ри за ци ју пер фо ри ра не буб не оп не 
про це ду ру са ми рин го пла сти ком – ши фру из о ста ви ти
4162000 Опе ра ци ја гло мус ту мо ра, тран стим па нич ки при

ступ
4162300 Опе ра ци ја гло мус ту мо ра, тран сма сто ид ни при ступ 

са ма сто и дек то ми јом
4164401 Оста ле екс ци зи је на сред њем уву

4.2.6РЕПАРАЦИЈА

313Мирингопластика

4163501 Екс ци зи ја ле зи ја у сред њем уву са ми рин го пла сти ком
Укла ња ње:
– хо ле сте а то ма } 
– гра ну ло ма  }  на сред њем уву  

са ми рин го пла сти ком
– по ли па  }
Искључује: укла ња ње ле зи је на гло му су 
про це ду ру са ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца 
4152700 Ми рин го пла сти ка, тран сме а тал ни при ступ
Укључује: про це ду ру са Ро зен (Rosen)ин ци зи јом
Искључује: про це ду ру са ре кон струк ци јом лан ца слу шних 

ко шчи ца 
4153000 Ми рин го пла сти ка, ре тро а у ри ку лар ни при ступ
Тим па но пла сти ка, тип I
Укључује: ин спек ци ја ма сто и да
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ме а то пла сти ка 



Искључује: про це ду ру са ре кон струк ци јом лан ца слу шних 
ко шчи ца 

4153301 Ми рин го пла сти ка са ати ко то ми јом
Искључује: про це ду ру са ре кон струк ци јом ко шта ног не до

стат ка 

314Осталепроцедуререпарацијенабубнојопни
илисредњемуву

Укључује: ин тер ни слу шни ме а тус
буб ну оп ну
9011200 Оста ле ре па ра ци је буб не оп не или сред њег ува

4.2.7РЕКОНСТРУКЦИЈА

315Процедуререконструкцијенабубнојопни
илисредњемуву

4154200 Ми рин го пла сти ка са ре кон струк ци јом лан ца слу
шних ко шчи ца

Тим па но пла сти ка, ти по ви II, III, IV и V
Укључује: тран сплан тат
про те зу
Искључује: про це ду ру са:
– екс ци зи јом ле зи ја на сред њем уву 
– ма сто и дек то ми јом 
4153600 Ати ко то ми ја са ре кон струк ци јом ко шта ног де фек та
4153601 Ати ко то ми ја са ре кон струк ци јом ко шта ног де фек та 

и ми рин го пла сти ком
4163800 Екс ци зи ја ле зи је сред њег уву са ре кон струк ци јом 

лан ца слу шних ко шчи ца
Укла ња ње:
– хо ле сте а то ма  }
– гра ну ло ма  }  на сред њем уву  

са ре кон струк ци јом лан ца  
слу шних ко шчи ца

– по ли па  }
Укључује: графт
про те зу
Искључује: укла ња ње ле зи је на гло му су 
про це ду ру са ми рин го пла сти ком
4163801 Екс ци зи ја ле зи је сред њег ува са ми рин го пла сти ком 

и ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца
Укла ња ње:
– хо ле сте а то ма  }
– гра ну ло ма  }  на сред њем уву  

са ре кон струк ци јом лан ца  
слу шних ко шчи ца

– по ли па  }
Укључује: графт
про те зу
Искључује: укла ња ње ле зи је на гло му су 

4.2.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

316Осталепроцедуренабубнојопниилисредњемуву

Укључује: ин тер ни слу шни ме а тус
буб ну оп ну
9011300 Оста ле про це ду ре на Еуста хи је вој ту би
9011400 Оста ле про це ду ре на буб ној оп ни и сред њем уву

4.3СЛУШНЕКОШЧИЦЕ

Укључује:на ко вањ
че кић
узен ги ју

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

4.3.1ЕКСЦИЗИЈА

317Процедуреексицзијенаслушнимкошчицама

4160800 Ста пе дек то ми ја
Укључује: про те зу

4.3.2РЕПАРАЦИЈА

318Процедуререпарацијенаслушнимкошчицама

4161100 Мо би ли за ци ја слу шних ко шчи ца
4160801 Ста пе до то ми ја
Укључује: фе не стра ци ју:
– ла се ром
– ми кро бу ши ли цом
про те зу

4.3.3РЕКОНСТРУКЦИЈА

319Процедуререцонструкцијенаслушнимкошчицама

4153900 Ре кон струк ци ја лан ца слу шних ко шчи ца
Оси ку ло пла сти ка
Укључује: графт
про те зу
Искључује: про це ду ру са:
– екс ци зи јом ле зи је сред њег уву 
– ма сто и дек то ми ју:
– тех ни ком не так ну тог зи да ка на ла 
– мо ди фи ко ва ну ра ди кал ну 
– ра ди кал ну 
– ми рин го пла сти ку 

4.3.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

320Осталепроцедуренаслушнимкошчицама

9011500 Оста ле про це ду ре на слу шним ко шчи ца ма 

4.4МАСТОИДНАИСЛЕПООЧНАКОСТ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

4.4.1АПЛИКАЦИЈА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

321Процедурепримене,инсерцијеиуклањања
намастоиднојилислепоочнојкости

4155702 Им план та ци ја елек тро маг нет ног слу шног апа ра та
Слу шни апа рат са тран сми си јом кроз кост
Искључује: про це ду ру уград ње ко хле ар ног слу шног апа ра та 

4.4.2ИНЦИЗИЈА

322Процедуреинцизијенамастоиднојили
слепоочнојкости

4155703 Ин ци зи ја мастоидa

4.4.3ЕКСЦИЗИЈА

323Мастоидектомија

Искључује: про це ду ру са:
– де ком пре си јом ен до лим фа тич ке ке си це 
– им план та ци јом ко хле ар ног слу шног апа ра та 
– ми рин го пла сти ком 
– ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца 
– пар ци јал ном ре сек ци јом сле по оч не ко сти 
– укла ња њем ле зи је на гло му су 
4154500 Ма сто и дек то ми ја
Кор ти кал на ма сто и дек то ми ја
4155700 Мо диф ко ва на ра ди кал на ма сто и дек то ми ја
4155701 Ра ди кал на ма сто и дек то ми ја
4154800 Об ли те ра ци ја ма сто ид ног ка ву ма
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ме а то пла сти ка 
4156400 Мо диф ко ва на ра ди кал на ма сто и дек то ми ја са об ли

те ра ци јом ма сто и дог ка ву ма и Еуста хи је ве ту бе и за тва ра њем спо
ља шњег слу шног ход ни ка

4156401 Ра ди кал на ма сто и дек то ми ја са об ли те ра ци јом ма
сто ид ног ка ву ма и Еуста хи је ве ту бе и за тва ра њем спо ља шњег слу
шног ход ни ка



324Осталепроцедуреексцизијенамастоиднојили
слепоочнојкости

3024400 Укла ња ње сти ло ид ног на став ка тем по рал не ко сти
4158400 Пар ци јал на ре сек ци ја сле по оч не ко сти са ма сто и

дек то ми јом
4158401 Пар ци јал на ре сек ци ја сле по оч не ко сти са ма сто и

дек то ми јом и де ком пре си јом фа ци јал ног нер ва
4158700 То тал на ре сек ци ја тем по рал не ко сти

4.4.4РЕПАРАЦИЈА

325Процедуререпарацијенамастоиднојили
слепоочнојкости

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ме а то пла сти ка 
Искључује: ре ви зи ју ма сто и дек то ми је 
про це ду ру са:
– им план та ци јом ко хле ар ног про стет ског апа ра та 
– ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца 
– пар ци јал ном ре сек ци јом тем по рал не ко сти 
– укла ња њем ле зи је на гло му су 
4155100 Ма сто и дек то ми ја тех ни ком ин такт ног зи да спо ља

шњег слу шног ход ни ка са ми рин го пла сти ком
Укључује: про це ду ру са ати ко то ми јом
4156000 Мо диф ко ва на ра ди кал на ма сто и дек то ми ја са ми

рин го пла сти ком
4156001 Ра ди кал на ма сто и дек то ми ја са ми рин го пла сти ком

4.4.5РЕКОНСТРУКЦИЈА

326Процедуререконструкцијенамастоиднојили
слепоочнојкости

Тим па но пла сти ка, ти по ви II, III, IV и V са ма сто и дек то ми јом
Укључује: графт
про те зу
Искључује: про це ду ру ре ви зи је
4155400 Ма сто и дек то ми ја тех ни ком ин такт ног зи да спо ља

шњег слу шног ход ни ка са ми рин го пла сти ком и ре кон струк ци јом 
лан ца слу шних ко шчи ца

Укључује: ати ко то ми ју
4156300 Мо диф ко ва на ра ди кал на ма сто и дек то ми ја са ми

рин го пла сти ком и ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца
4156301 Ра ди кал на ма сто и дек то ми ја са ми рин го пла сти ком и 

ре кон струк ци јом лан ца слу шних ко шчи ца

4.4.6РЕВИЗИЈА

327Процедуреревизијенамастоиднојили
слепоочнојкости

Укључује: ми рин го пла сти ка
4156600 Ре ви зи ја ма сто и дек то ми је тех ни ком ин такт ног зи да 

спо ља шњег слу шног ход ни ка
4156601 Ре ви зи ја мо диф ко ва не ра ди кал не ма сто и дек то ми је
4156602 Ре ви зи ја ра ди кал не ма сто и дек то ми је

4.4.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

328Осталепроцедуренамастоиднојили
слепоочнојкости

9011600 Оста ле про це ду ре на ма сто ид ној или тем по рал ној ко сти

4.5УНУТРАШЊЕУВО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

4.5.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

329Процедурепримене,инсерцијеиуклањањана
унутрашњемуву

4161700 Уград ња ко хле ар ног им план та
Укључује: ма сто и дек то ми ју
4161701 Укла ња ње ко хле ар ног им план та

4.5.2ИНЦИЗИЈА

330Процедуреинцизијенаунутрашњемуву

4157200 Ла би рин тек то ми ја
Де струк ци ја ушног ла би рин та
Ин ци зи ја уну тра шњег ува
4159000 Де ком пре си ја ен до лим фа тич ног са ку са
Укључује: ма сто и дек то ми ју
4159001 Де ком пре си ја ен до лим фа тич ног са ку са са пре мо

шћи ва њем (шан том)
Укључује: ма сто и дек то ми ју

4.5.3ЕКСЦИЗИЈА

331Процедуреексцизијенаунутрашњемуву

3007530 Би оп си ја уну тра шњег ува
4159300 Ре сек ци ја ве сти бу лар ног нер ва, тран сла би ринт ни 

при ступ
4159600 Ре сек ци ја ве сти бу лар ног нер ва, ре тро ла би ринт ни 

при ступ
Искључује: про це ду ру са сек ци јом ко хле ар ног нер ва 
4159601 Ре сек ци ја ко хле ар ног нер ва, ре тро ла би ринт ни при

ступ
Искључује: про це ду ру са сек ци јом ве сти бу лар ног нер ва 
4159602 Ре сек ци ја ве сти бу лар ног и ко хле ар ног нер ва, ре

тро ла би ринт ни при ступ

4.5.4РЕПАРАЦИЈА

332Процедуререпарацијенаунутрашњемуву

4161400 За тва ра ње фи сту ле окру глог отво ра уну тра шњег ува
4161401 За тва ра ње фи сту ле овал ног отво ра уну тра шњег ува
За тва ра ње пе ри лим фне фи сту ле
4161402 Ре па ра ци ја окру глог отво ра уну тра шњег ува
Искључује: про це ду ру за за тва ра ње фи сту ле окру глог отво ра 
4161500 Ре па ра ци ја овал ног отво ра уну тра шњег ува
Искључује: про це ду ру за за тва ра ње фи сту ле овал ног отво ра 
би ло ко ју дру гу про це ду ре на уву – ши фру из о ста ви ти
9011700 Оста ле ре па ра ци је уну тра шњег ува
Фе не стра ци ја уну тра шњег ува (укљу чу ју ћи и тран сплан тат ко же)
Ре па ра ци ја:
– ко хле ар на (ако ни је кла си фи ко ва на на дру гом ме сту)
– ла би ринт на (ако ни је кла си фи ко ва на на дру гом ме сту)
Вен ски тран сплан тат за фе не стра ци о ну шу пљи ну

4.5.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

333Осталепроцедуренаунутрашњемуву

Укључује: ко хле ар ни део
уну тра шњи слу шни ка нал
ла би ринт
9011800 Оста ле про це ду ре на уну тра шњем уву
Ин јек ци ја у уну тра шње уво
90118001 Ин сти ла ци ја ле ка кроз буб ну оп ну у буб ну ду пљу
90118002 Ре по зи ци о ни ма не вар за ле че ње бе ниг ног па рок

си змал ног вер ти га

ПЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

5ПРОЦЕДУРЕНАНОСУ,УСТИМАИЖДРЕЛУ
(БЛОКОВИ370–490,ОСИМБЛОКОВА:423–449,453–455,

462,464–472,474–476И478–488)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

5.1НОС

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.1.1ПРЕГЛЕД

370Процедурепрегледаноса

4165300 Пред ња ри но ско пи ја и/или зад ња ри но ско пи ја
Дре на жа хе ма то ма у на зал ној шу пљи ни



Искључује: би ло ко ју дру гу про це ду ру на но су, у усти ма и 
на ждре лу – ши фру из о ста ви ти

про це ду ру са би оп си јом 
4176400 Ен до ско пи ја но са
Ри но ско пи ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– би оп си ја на зо фа ринк са 
4176401 Си ну со ко пи ја
4165301 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре у но су
Напомена: За не хи ру шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 

по гла вље 18

5.1.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

371Процедурепримене,инсерцијеиуклањањананосу

4190700 Угра ђи ва ње дуг ме та у но сну пре гра ду

5.1.3ИНЦИЗИЈА

372Процедуреинцизијенаносу

4165900 Ен до на зал но укла ња ње стра ног те ла но сног ка ву ма
4168300 Си не хи о ли за у но сним ка ву ми ма
4168301 Си не хи о ли за у но сним ка ву ми ма ин сер ци јом стен та
Укључује: ра ди о та ла се

5.1.4ДЕСТРУКЦИЈА

373Заустављањеназалнехеморагије

Искључује: про це ду ру са ли га ту ром:
– ет мо и дал не ар те ри је 
– мак си лар не ар те ри је 
4167700 Хе мо ста за епи стак се пред њом там по на дом и/или 

ка у те ри за ци јом
За у ста вља ње на зал не хе мо ра ги је:
– Ли тлов (Little) про стор
– не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Укључује: ди ја тер ми ју
ин сер ци ју ба ло на
4165600 Хе мо ста за епи стак се зад њом там по на дом и/или ка

у те ри за ци јом
Укључује: ди ја тер ми ју
ин сер ци ју ба ло на
4168000 Хе мо ста за епи стак се кри о те ра пи јом

374Осталепроцедуредеструкцијенаносу

4169500 Укла ња ње но сних шкољ ки кри о те ра пи јом
4167400 Ка у те ри за ци ја или ди ја тер ми ја но сних шкољ ки
Искључује: про це ду ру за у ста вља ња на зал не хе мо ра ги је 
4167401 Ка у те ри за ци ја или ди ја тер ми ја но сне пре гра де
Ка у те ри за ци ја или ди ја тер ми ја Ли тло вог (Little) про сто ра 

Ки сел ба хо вог плек су са
Искључује: про це ду ру за у ста вља ња на зал не хе мо ра ги је 
9013000 Екс три па ци ја ен до на зал не ле зи је

5.1.5ЕКСЦИЗИЈА

375Биопсијаноснихшупљина

4176100 Пре глед но сне шу пљи не и/или пост на зал ног про
сто ра са би оп си јом

Би оп си ја:
– тки ва но сне шу пљи не
– на зо фа ринк са
– пост на зал ног про сто ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– фи бе роп тич ки пре глед на зо фа ринк са 

376Процедуреексцизијенаноснимшкољкама

Укључује: ла сер и ко ба ла тор
4168900 Пар ци јал на му ко то мо и ја, јед но стра на
4168901 Пар ци јал на му ко то ми ја, обо стра на

4168902 То тал на му ко то ми ја, јед но стра на
4168903 То тал на му ко то ми ја, обо стра на
4169200 Суб му ко зна ре сек ци ја но сних шкољ ки (кон хи), јед

но стра на
4169201 Суб му ко зна ре сек ци ја но сних шкољ ки (кон хи), 

обо стра на

377Уклањањеинтраназалнихлезија

Искључује: про це ду ру за ле зи је у но здр ви или на зо фа ринк су 
4166800 Ен до на зал на опе ра ци ја на зал них по ли па
4172900 Екс ци зи ја дер мо ид не ци сте но са ко ја се про те же у 

но сну шу пљи ну
4172800 Ла те рал на ри но то ми ја са укла ња њем ен до на зал не 

ле зи је
9013100 Ло кал на екс ци зи ја оста лих ен до на зал них ле зи ја

378Осталепроцедуреексцизијенаносу

4167100 Суб му ко зна ре сек ци ја но сне пре гра де
Искључује: про це ду ру са сеп то пла сти ком 

5.1.6РЕПАРАЦИЈА

379Репарацијаноснепреграде

4167101 За тва ра ње пер фо ра ци је но сне пре гра де
4167102 Функ ци о нал на сеп то пла сти ка
Укључује: про це ду ру екс ци зи је но сне шкољ ке 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ри но пла сти ка 
4167103 Сеп то пла сти ка са суб му ко зном ре сек ци јом но сне 

пре гра де
Укључује: про це ду ру екс ци зи је но сне шкољ ке
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ри но пла сти ка 

380Осталепроцедуререпарацијенаносу

3005203 Ре кон струк ци ја по вре де – ра не но са
9013200 Оста ле ре кон струк ци је но са
По нов но спа ја ње ам пу ти ра ног но са (не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту)
Искључује: по нов но спа ја ње ам пу ти ра ног но са по мо ћу 

тран сплан та та 

5.1.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

381Осталепроцедуренаносу

4168600 Кон хо то ми ја но сних шкољ ки, јед но стра на
Дис ло ка ци ја но сне шкољ ке (кон хе), јед но стра на
4168601 Кон хо то ми ја но сних шкољ ки,обо стра на
Дис ло ка ци ја но сне шкољ ке (кон хе), обо стра на
4167200 Ре кон струк ци ја но сне пре гра де
9013300 Оста ле про це ду ре на но су

5.2НАЗАЛНИСИНУСИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.2.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

382Процедурепримене,инсерцијеиуклањањана
назалнимсинусима

4170400 Ева ку а ци ја се кре та из но са и па ра на зал них си ну са 
кроз при род на ушћа

4170100 Пунк ци ја и ла ва жа па ра на зал ног си ну са
4174000 Дре на жа фрон тал ног си ну са по Ру тен бургу (Ruten-

burg)

5.2.2ИНЦИЗИЈА

383Процедуреинцизијенаназалнимсинусима

4171900 Дре на жа мак си лар ног си ну са кроз ал ве о лу зу ба
Дре на жа на зал ног си ну са кроз ал ве о лу зу ба



4171600 Ен до на зал но укла ња ње стра ног те ла из мак си лар
ног си ну са

Укључује: ин ци зи ју слу зо ко же
4175202 Опе ра ци ја сфе но и дал ног си ну са
4173704 Ет мо и до то ми ја
4174300 Тре па на ци ја фрон тал ног си ну са
Си ну со то ми ја фрон тал ног си ну са

5.2.3ЕКСЦИЗИЈА

384Биопсијаназалнихсинуса

4171605 Би оп си ја из мак си лар ног си ну са
4175204 Би оп си ја из сфе но ид ног си ну са
4173707 Би оп си ја из фрон тал ног си ну са
4173708 Би оп си ја из ет мо и дал ног си ну са

385Интраназалноуклањањеполипаизназалнихсинуса

4171603 Ен до на зал на опе ра ци ја по ли па мак си лар ног си ну са
4175203 Ен до на зал на опе ра ци ја по ли па сфе но ид ног си ну са
4173705 Ен до на зал на опе ра ци ја по ли па фрон тал ног си ну са
4173706 Ен до на зал на опе ра ци ја по ли па ет мо и дал ног си ну са

386Осталепроцедуреексцизијенаназалнимсинусима

Искључује: ин тра на зал но укла ња ње по ли па из на зал ног си
ну са:

– мак си лар ног 
– ет мо ид ног 
– фрон тал ног 
– сфе но ид ног 
ра ди кал ну ет мо и дек то ми ју 
4171606 Екс ци зи ја ле зи је мак си лар ног си ну са
Екс тер на мак си лар на ан трек то ми ја
Укључује: про це ду ру Кал двелЛу ко вим (Caldwell-Luc)при

сту пом
Искључује: екс ци зи ја по ли па 
мак си лар ном ан трек то ми јом:
– ин тра на зал ном 
– ра ди кал ном 
– јед но став ном 
4175201 Сфе но и дек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи ја на сфхе но ид ном си ну су
Искључује: про це ду ру са ет мо и дек то ми јом 
4173702 Ет мо и дек то ми ја, јед но стра на
Укључује: ун ци нек то ми ја
4173703 Ет мо и дек то ми ја, обо стра на
Укључује: ун ци нек то ми ја
4173100 Ет мо и дек то ми ја, спољ ни при ступ
Укључује: ун ци нек то ми ја
4173101 Ет мо и дек то ми ја са сфе но и дек то ми јом, спољ ни 

при ступ
Укључује: ун ци нек то ми ја
4173709 Ре па ра ци ја и ре кон струк ци ја фрон тал ног си ну са
Осте о пла стич на опе ра ци ја фрон тал ног си ну са
Екс ци зи ја ле зи ја на фрон тал ном си ну су
4174600 Ра ди кал на об ли те ра тив на опе ра ци ја фрон тал ног 

си ну са

5.2.4РЕПАРАЦИЈА

387Максиларнаантростомија

4171601 Ен до на зал на опе ра ци ја мак си лар ног си ну са – до ња 
ме а то то ми ја, јед но стра на 

Ан тро сто ми ја сред њег ме а ту са, јед но стра на
4171602 Ен до на зал на опе ра ци ја мак си лар ног си ну са – до ња 

ме а то то ми ја, обо стра на
Ан тро сто ми ја сред њег ме а ту са, обо стра на
4171000 Ра ди кал на опе ра ци ја мак си лар ног си ну са, јед но

стра на
Кал двелЛу ко ва(Caldwell-Luc) ан тро сто ми ја, јед но стра на
Ра ди кал на мак си лар на ан трек то ми ја, јед но стра на

Искључује: про це ду ру са тран сан трал ном:
– ет мо и дек то ми јом 
– не у рек то ми јом нер ва пте ри го ид ног ка на ла (ви ди ју сни нерв)
4171001 Ра ди кал на опе ра ци ја мак си лар ног си ну са,обо стра

на
Кал двелЛу ко ва (Caldwell-Luc)ан тро сто ми ја, јед но стра на
Ра ди кал на мак си лар на ан трек то ми ја, јед но стра на
Искључује: про це ду ру са тран сан трал ном:
– ет мо и дек то ми јом 
– не у рек то ми јом нер ва пте ри го ид ног ка на ла (ви ди ју сни нерв)
4171300 Ра ди кал на опе ра ци ја мак си лар ног си ну са са тран

сан трал ном ет мо и дек то ми јом
Кал двелЛу ко ва (Caldwell-Luc) ан тро сто ми ја са тран сан трал

ном ет мо и дек то ми јом
Ра ди кал на мак си лар на ан трек то ми ја са тран сан трал ном ет

мо и дек то ми јом
4171301 Ра ди кал на опе ра ци ја мак си лар ног си ну са са тран

сан трал ном не у рек то ми јом нер ва пте ри го ид ног ка на ла (ви ди ју сни 
нерв)

Кал двелЛу ко ва (Caldwell-Luc)ан тро сто ми ја са тран сан трал
ном не у рек то ми јом нер ва пте ри го ид ног ка на ла (ви ди ју сни нерв)

Ра ди кал на мак си лар на ан трек то ми ја са тран сан трал ном не у
рек то ми јом нер ва пте ри го ид ног ка на ла (ви ди ју сни нерв)

388Осталепроцедуререпарацијенаназалнимсинусима

4172200 За тва ра ње оро ан трал не фи сту ле
За тва ра ње оро ан трал не фи сту ле за хва том пла стич не хи рур ги је
4584900 Ко шта ни графт мак си лар ног си ну са
Про це ду ра по ди за ња си ну са
4173400 Ра ди кал на ет мо и дек то ми ја са осте о пла стич ним ре

жњем

5.2.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

389Осталепроцедуренаназалнимсинусима

4171604 Оста ле ен до на зал не про це ду ре на мак си лар ном си
ну су

4175200 Оста ле ен до на зал не про це ду ре на сфе но ид ном си
ну су

4173700 Оста ле ен до на зал не про це ду ре на фрон тал ном си
ну су

4173701 Оста ле ен до на зал не про це ду ре на ет мо и дал ном си
ну су

4174900 Спољ на про це ду ра на ет мо и дал ном си ну су
8038900 Функ ци о нал на ен до скоп ска хи рур ги ја си ну са (FES)

5.3ЈЕЗИК

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.3.1ИНЦИЗИЈА

390Процедуреинцизијенајезику

3027801 Укла ња ње при ра сли ца на је зи ку
3027802 Лин гвал на фре но то ми ја
Искључује: ла би јал ну фре но то ми ја 

5.3.2ДЕСТРУКЦИЈА

391Процедуредеструкцијенајезику

9013400 Де струк ци ја ле зи ја на је зи ку

5.3.3ЕКСЦИЗИЈА

392Процедуреексцизијенајезику

3007519 Би оп си ја је зи ка
9013500 Екс ци зи ја ле зи ја на је зи ку
3027200 Пар ци јал на екс ци зи ја је зи ка
Пар ци јал на гло сек то ми ја



Искључује: про це ду ру ре дук ци је ве ли чи не 
про це ду ру са пар ци јал ном фа рин гек то ми јом 
4177901 То тал на екс ци зи ја је зи ка
То тал на гло сек то ми ја
Искључује: про це ду ру са пар ци јал ном фа рин гек то ми јом 
3027800 Лин гвал на фре нек то ми ја
Укључује: ре па ра ци ју
Искључује:ла би јал ну фре нек то ми ју

5.3.4РЕПАРАЦИЈА

393Процедуререпарацијенајезику

9013600 Оста ле ре па ра ци је је зи ка

5.3.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

394Осталепроцедуренајезику

9013700 Оста ле про це ду ре на је зи ку

5.4ПЉУВАЧНЕЖЛЕЗДЕИКАНАЛИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.4.1ИНЦИЗИЈА

395Процедуреинцизијенапљувачнимжлездамаили
каналима

3026600 Ин ци зи ја пљу вач них жле зда или ка на ла
Ме а то то ми ја пљу вач них жле зда или ка на ла
Искључује: про це ду ру укла ња ња кал ку лу са 
3026601 Мар су пи ја ли за ци ја ци сте на пљу вач ним жле зда ма 

или ка на ли ма
3026602 Укла ња ње кал ку лу са из пљу вач них жле зда или ка

на ла
Укла ња ње кал ку лу са:
– ин ци зи јом
– сон ди ра њем

5.4.2ДЕСТРУКЦИЈА

396Процедуредеструкцијенапљувачнимжлездамаили
каналима

3026201 Ди ја тер ми ја пљу вач них жле зда или ка на ла
Де струк ци ја ле зи ја на пљу вач ним жле зда ма или ка на ли ма 

ди ја тер ми јом

5.4.3ЕКСЦИЗИЈА

397Процедуреексцизијенапљувачнимжлездамаили
каналима

3009409 Пер ку та на би оп си ја иглом пљу вач них жле зда или 
ка на ла

3007522 Би оп си ја пљу вач них жле зда или ка на ла
9013800 Екс ци зи ја ле зи ја на пљу вач ним жле зда ма 
3025900 Екс ци зи ја су блин гвал не жле зде
3025600 Екс ци зи ја суб ман ди бу лар не жле зде
3025300 Пра ци јал на екс ци зи ја па ро тид не жле зде
Пар ци јал на па ро ти дек то ми ја
Укључује: от кри ва ње фа ци јал ног нер ва
3024700 То тал на екс ци зи ја па ро тид не жле зде
То тал на па ро ти дек то ми ја
3025000 То тал на екс ци зи ја па ро тид не жле зде са очу ва њем 

фа ци јал ног нер ва
То тал на па ро ти дек то ми ја са пре зер ва ци јом фа ци јал ног нер ва
3025500 Укла ња ње суб ман ди бу лар ног ка на ла
Пре у сме ра ва ње суб ман ди бу лар ног ка на ла
Ре ло ка ци ја суб ман ди бу лар ног ка на ла
Напомена: Оба вља се код кон тро ле лу че ња пљу вач ке

5.4.4РЕПАРАЦИЈА

398Процедуререпарацијенапљувачнимжлездамаили
каналима

3026200 Ди ла та ци ја пљу вач них жле зда или ка на ла
Укључује: сон ди ра ње
Искључује: про це ду ру укла ња ња кал ку лу са 
3026900 Ре па ра ци ја фи сту ле на пљу вач ним жле зда ма или 

ка на ли ма
Са ли вар на фи сту лек то ми ја
4191000 Тран спо зи ци ја ка на ла глав не пљу вач не жле зде
Укључује: па ро тид ну  } 
су блин гвал ну  } жле зду
суб ман ди бу лар ну  } 
5214800 Ми кро хи ру шка ре па ра ци ја па ро тид ног ка на ла
9013900 Оста ле ре па ра ци је пљу вач них жле зда или ка на ла

5.4.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

399Осталепроцедуренапљувачнимжлездамаиликаналима

9014000 Оста ле про це ду ре на пљу вач ним жле зда ма или ка
на ли ма

5.5УСТА,НЕПЦЕИУВУЛА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.5.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

400Процедурепримене,инсерцијеиуклањањауустима,
нанепцуиувули

4584500 Уград ња ин тра о рал ног ко шта ноин те гри са ног ден
тал ног им план та та, пр ва фа за

Пр ва фа за дво фа зне ин сер ци је ен до се ал ног би о ком па ти бил
ног им план та та у мак си лар ну или ман ди бу лар ну кост

Јед на фа за ин сер ци је ен до се о зног би о ком па ти бил ног им
план та та у мак си лар ну или ман ди бу лар ну кост

Фик са ци ја ти та ни јум ским им план том
4584700 Уград ња ин тра о рал ног ко шта ноин те гри са ног ден

тал ног им план та та, дру га фа за
Дру га дво фа зне ин сер ци је ен до се о зног би о ком па ти бил ног 

им план та та у мак си лар ну или ман ди бу лар ну кост
Фик си ра ње под у пи ра ча пре ко ко же

5.5.2ИНЦИЗИЈА

401Процедуреинцизијеуустима,нанепцуиувули

4181000 Уву ло то ми ја
3028100 Ла би јал на фре но то ми ја
Раз два ја ње ла би јал ног фре ну лу ма
Искључује: лин гвал ну фре но то ми ју 
9621500 Ин ци зи ја и дре на жа ле зи ја у усној шу пљи ни
Дре на жа:
– ап сце са усне шу пљи не
– ци сте у усној шу пљи ни

5.5.3ЕКСЦИЗИЈА

Искључује: исе ца ње ко же, пот ко жног или ме ког тки ва уса на 

402Биопсијауснешупљинеилимекогнепца

3007523 Би оп си ја усне шу пљи не
Би оп си ја:
– твр дог неп ца
– усне
– уста
Искључује: про це ду ру на:
– ме ком неп цу 
– уву ли 
3007524 Би оп си ја ме ког неп ца
Би оп си ја уву ле
4579900 Аспи ра ци о на би оп си ја ви лич не ци сте



403Ексцизијалезијауустимаилинанепцу

9014100 Ло кал на екс ци зи ја или де струк ци ја ле зи ја на твр
дом неп цу

Ло кал на екс ци зи ја или де струк ци ја тки ва твр дог неп ца
Искључује: укла ња ње па пи лар не хи пер пла зи је 
4583100 Екс ци зи ја па пи лар не хи пер пла зи је на неп цу
3028300 Екс ци зи ја ци сте у усти ма
Екс ци зи ја:
– му ко це ле
– ра ну ле
3027500 Ра ди кал на екс ци зи ја ин тра о рал не ле зи је 
Ра ди кал на екс ци зи ја ле зи је по да усне ду пље
Укључује: ре сек ци ју:
– лим фног чво ра или чво ро ва
– ма ни бу ле
9014101 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја у усти ма
Искључује: екс ци зи ју ле зи ја на гор њем аеро ди ге стив ном 

трак ту 

404Осталепроцедуреексцизијеуустима,нанепцуиувули

4181001 Уву лек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи ја на ре си ци, (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Искључује: ре ви зи о ну уву лек то ми ју 
4178700 Уву лек то ми ја са пар ци јал ном па ла тек то ми јом
Укључује: ин ци зи ју неп ца ла се ром
4178701 Уву лек то ми ја са пар ци јал ном па ла тек то ми јом и 

тон зи лек то ми јом
Укључује: ин ци зи ју неп ца ла се ром
3028101 Ла би јал на фре нек то ми ја
Искључује: раз два ја ње ла би јал ног фре ну лу ма 
4582500 Екс ци зи ја ег зо сто зе на неп цу
Укључује: про це ду ру екс ци зи је toruspalatinus-a

5.5.4РЕПАРАЦИЈА

405Увулопалатофарингопластика

Укључује: про це ду ру:
ра ди о та ла си ма
ла се ром
4178600 Уву ло па ла то фа рин го пла сти ка
4178601 Уву ло па ла то фа рин го пла сти ка са тон зи лек то ми јом

406Осталепроцедуререпарацијеуустима,нанепцуиувули

3005202 Ре па ра ци ја ра не на усни
Искључује: про це ду ру у усној шу пљи ни:
– ка да је об у хва ће но ме ко тки во 
– по вр шин ску 
3005204 За тва ра ње фи сту ле у усној шу пљи ни
Искључује: за тва ра ње фи сту ле:
– на зо ла би јал не 
– ороан трал не 
– оро на зал не 
4567600 Оста ле ре па ра ци је у усној шу пљи ни
4583700 Ве сти бу ло пла сти ка слу зо ко же
Слу зо ко жно спу шта ње по да усне ду пље Об ве ге се ро вом (Ob-

wegeser) тех ни ком
Укључује: исе ца ње ми ши ћа
тран сплан тат слу зо ко же
тран сплан тат ко же
4583701 Отво ре на ве сти бу ло пла сти ка
Спу шта ње по да усне ду пље Об ве ге се ро вом (Obwegeser) тех

ни ком
Укључује: екс ци зи ју ми ши ћа
тран сплан тат слу зо ко же
тран сплан тат ко же
9014201 Оста ле ре па ра ци је на неп цу
9014202 Оста ле ре па ра ци је на уву ли

5.5.5РЕВИЗИЈА

407Процедуреревизијеуустима,нанепцуиувули

4178702 Ре ви зи о на уву лек то ми ја

5.5.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

408Осталепроцедуреуустима,нанепцуиувули

9014300 Оста ле про це ду ре у усти ма
9014301 Оста ле про це ду ре на неп цу
9014302 Оста ле про це ду ре на уву ли

5.6ТОНЗИЛЕИАДЕНОИДИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.6.1ИНЦИЗИЈА

409Процедуреинцизијенатонзиламаилиаденоидима

4180700 Ин ци зи ја и дре на жа пе ри тон зи лар ног ап сце са

5.6.2УНИШТАВАЊЕ

410Процедуреуништавањанатонзиламаилиаденоидима

4179700 За у ста вља ње хе мо ра ги је по сле тон зи лек то мие и 
аде но и дек то ми је

5.6.3ЕКСЦИЗИЈА

411Биопсијатонзилаилиаденоида

3007525 Би оп си ја тон зи ла или аде но и да

412Тонзилектомијаилиаденоидектомија

Укључује: ла сер и ко ба ла тор 
4178900 Тон зи лек то ми ја без аде но и дек то ми је
Искључује: укла ња ње лин гвал ног крај ни ка 
про це ду ру са:
– уву лек то ми јом 
– уву ло па ла то фа рин го пла сти ком 
4180100 Аде но и дек то ми ја без тон зи лек то ми је
4178901 Тон зи лек то ми ја са аде но и дек то ми јом
4180400 Укла ња ње лин гвал ног крај ни ка

413Осталепроцедуреексцизијенатонзилама
илиаденоидима

9014400 Екс ци зи ја ле зи ја на тон зи ла ма и аде но и ди ма

5.6.4РЕПАРАЦИЈА

414Осталепроцедуререпарацијенатонзилама
илиаденоидима

9014500 Оста ле ре па ра ци је тон зи ла и аде но и да

5.6.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

415Осталепроцедуренатонзиламаилиаденоидима

9014600 Оста ле про це ду ре на тон зи ла ма или аде но и ди ма

5.7ЖДРЕЛО(ФАРИНКС)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

5.7.1ПРЕГЛЕД

416Процедурепрегледафаринкса

4176402 Фи бе роп тич ки пре глед фа ринк са
Фи бе роп тич ка фа рин го ско пи ја
Укључује:на зо фа ринкс
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– би оп си ја ин тра на зал ног про сто ра 

5.7.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

417Процедурепримене,инсерцијеиуклањањанафаринксу

3006101 Укла ња ње стра ног те ла из фа ринк са без ин ци зи је



5.7.3ИНЦИЗИЈА

418Процедуреинцизијенафаринксу

4175800 Ад хе зи о ли за у фа ринк су
4177600 Кри ко фа рин ге ал на ми о то ми ја
4177601 Кри ко фа рин ге ал на ми о то ми ја са ди вер ти ку ло пек

си јом
4177001 Кри ко фа рин ге ал на ми о то ми ја са ди вер ти ку лек то

ми јом
4177900 Фа рин го то ми ја

5.7.4ДЕСТРУКЦИЈА

419Процедуредеструкцијенафаринксу

4167402 Ка у те ри за ци ја или ди ја тер ми ја фа ринк са
Укључује:на зо фа ринкс
Искључује: про це ду ру за за у ста вља ње на зал не хе мо ра ги је 
5203500 Ен до скоп ска ла сер те ра пи ја гор њег аеро ди ге стив

ног трак та
Напомена: оба вља се ге не рал но код нео пла зи је, бе ниг не ва

ску лар не ле зи је или су же ња но здр ве, на зо фа ринк са, усне ду пље, 
оро фа ринк са, ла рин го фа ринк са и ла ринк са

5.7.5ЕКСЦИЗИЈА

420Фарингектомија

Укључује: при ступ фа рин го то ми јом
4178200 Пар ци јал на фа рин гек то ми ја
4178500 Пар ци јал на фа рин гек то ми ја са пар ци јал ном гло сек

то ми јом
4178501 Пар ци јал на фа рин гек то ми ја са пот пу ном гло сек то

ми јом

421Осталепроцедуреисецањанафаринксу

3007526 Би оп си ја у фа ринк су
Би оп си ја су пра гло тич ке ма се
3028600 Екс ци зи ја бран хи јал не ци сте
3028900 Екс ци зи ја фа рин го ку та не фи сту ле 
Екс ци зи ја бран хи јал не ци сте
3140000 Екс ци зи ја ле зи је гор њег аеро ди ге стив ног трак та
Напомена: Оба вља се ге не рал но код кар ци но ма сква мо зних 

ће ли ја ко ји укљу чу је обла сти но здр ва, на зо фа ринк са, усне ду пље, 
оро фа ринк са, ла рин го га ринк са или ла ринк са (ако је ле зи ја огра
ни че на на јед ну од ових обла сти, уме сто ове ши фре тре ба уне ти 
ши фру за про це ду ру исе ца ња на од ре ђе ној обла сти)

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тра хе о сто ми ја 
Искључује: ра ди кал на екс ци зи ја ин тра о рал не ле зи је са ре

сек ци јом ман ди бу ле и лим фног чво ра у вра ту 
3140900 Екс ци зи ја па ра фа рин ге ал не ле зи је
Укључује: цер ви кал ни при ступ
тран со рал ни при ступ
ком би но ва ни при ступ
3141200 Екс ци зи ја ре ку рент не или пер зи стент не па ра фа

рин ге ал не ле зи је цер ви кал ним и ин тра о рал ним при сту пом
4176700 Укла ња ње ле зи је на на зо фа ринк су, тран спа ла тал ни 

при ступ
4177000 Укла ња ње фа рин ге ал ног на бо ра
Фа рин ге ал на ди вер ти ку лек то ми ја
Искључује: про це ду ру ен до ско пи јом 
про це ду ру кри ко фа рин го то ми јом 
4177300 Ен до скоп ска ре сек ци ја фа рин ге ал ног на бо ра
Дол ма но ва про це ду ра
4180401 Укла ња ње ла те рал них фа рин ге ал них на бо ра
4181301 Укла ња ње фа рин ге ал не ци сте
9014900 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја на фа ринк су

5.7.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

422Осталепроцедуренафаринксу

9014700 Оста ле про це ду ре на фа ринк су

5.8УСНАДУПЉАИЗУБИ

5.8.1ДИJAГНOСТИЧКEПРOЦEДУРEУУСНОЈДУПЉИ

450Прегледуснeдупљe

9701100 Свeoбухвaтни oрaлни прeглeд
9701200 Пeриoдични oрaлни прeглeд
9701300 Oгрaничeни oрaлни прeглeд

451Рaдиoлoшкипрeглeдитумaчeњeснимкa

9703900 Toмoгрaфиja лoбaњe или дeлa лoбaњe

452Oстaлeдиjaгнoстичкeпрoцeдурeууснојдупљи

9707200 Фoтoгрaфски снимaк, интрaoрaлни
9707300 Фoтoгрaфски снимaк, eк стрaoрaлни
9708100 Цeфaлoмeтриjскa aнaлизa и тумaчeњe
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– цeфaлoмeтриjскa рaдиoгрaфиja
9708200 Aнaлизa прeдвиђaњa oднoсa измeђу вeличинe зубa 

и вилицe
9708600 Eлeк трoмиoгрaфскa aнaлизa

5.8.2ПAРOДOНТAЛНEИНТEРВEНЦИJE

456Пaрoдoнтaлнeинтeрвeнциje

9721300 Лeчeњe aк утнe пaрoдoнтaлнe инфeкциje
Укључује: дрeнaжу aпсцeсa прoсeцaњeм
испирaњe
прeписивaњe aнтибиoтикa
уклaњaњe oстaтaкa и нaслaгa сa дeсни из гингивaлнoг oтвoрa
9722200 Стругaњe кoрeнa зубa сa кирeтaжoм oблaсти испoд 

гингивe зa oсaм или мaњe зубa
Укључује: уклaњaњe:
– кaмeнцa
– плaкa
9722201 Стругaњe кoрeнa зубa сa кирeтaжoм oблaсти испoд 

гингивe зa вишe oд oсaм зубa
Укључује: уклaњaњe:
– кaмeнцa
– плaкa
9722500 Нeхируш кo пaрoдoнтaлнo лeчeњe, кoje ниje нигдe 

клaсификoвaнo
Укључује: примeну мeдикaмeнaтa
oбрaду
испирaњe
Искључује: билo кojу пaрoдoнтaлну прoцeдуру – ши фру из

о ста ви ти
9723100 Гингивeк тoмиja зa oсaм или мaњe зубa
Укључује: стругaњe кoрeнa зубa
уклaњaњe кaмeнцa
9723101 Гингивeк тoмиja зa вишe oд oсaм зубa
Укључује:стругaњe кoрeнa зубa
уклaњaњe кaмeнцa
9723200 Прoцeдурa пaрoдoнтaлнoг рeжњa зa oсaм или мaњe 

зубa
Инцизиja и пoдизaњe рeжњa гингивaлнoг ткивa, зa oсaм или 

мaњe зубa
Укључује:стругaњe кoрeнa зубa
уклaњaњe кaмeнцa
Искључује: прoцeдуру:
– сa прeoбликoвaњeм кoш тaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвил

нoсти
9723201 Прoцeдурa пaрoдoнтaлнoг рeжњa зa вишe oд oсaм 

зубa
Инцизиja и пoдизaњe рeжњa гингивaлнoг ткивa, зa дeвeт или 

вишe зубa
Укључује:стругaњe кoрeнa зубa
уклaњaњe кaмeнцa
Искључује: прoцeдуру:
– сa прeoбликoвaњeм кoш тaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвил

нoсти



9723300 Кoш тaнa aлвeoлaрнa хирурш кa прoцeдурa зa oсaм 
или мaњe зубa

Укључује: прoсeцaњe и oдвajaњe гингивaлнoг рeжњa
стругaњe кoрeнa зубa
уклaњaњe кaмeнцa
прeoбликoвaњe кoш тaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвилнoсти
Искључује: oрaлни кoш тaни грaфт
9723301 Кoш тaнa aлвeoлaрнa хирурш кa прoцeдурa зa вишe 

oд oсaм зубa
Укључује: инцизиja и oдвajaњe гингивaлнoг рeжњa
стругaњe кoрeнa зубa
уклaњaњe кaмeнцa
прeoбликoвaњe кoш тaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвилнoсти
Искључује: oрaлни кoш тaни грaфт
9723400 Кoш тaни aлвeoлaрни грaфт, пo jeднoм зу бу или им

плaнтaту
Укључује: стругaњe кoрeнa зубaт
уклaњaњe кaмeнцa
рeпaрaциjу  } 
зaмeну  } aлвeoлaрнe кoсти
9723500 Гингивaлни грaфт, пo jeднoм зу бу или имплaнтaту
9723600 Вoђeнa рeгeнeрaциja ткивa, пo jeднoм зу бу или им

плaнтaту
9723700 Вoђeнa рeгeнeрaциja ткивa, уклaњaњe мeмбрaнe
9724100 Рeсeкциja кoрeнa зубa, пo jeднoм кoрeну
Aмпутaциja зубнoг кoрeнa
Укључује: рeсeкциjу дeлa круницe
9724500 Хирурш кa пaрoдoнтнa прoцeдурa, кoja ниje нигдe 

клaсификoвaнa, пo jeднoм зу бу или имплaнтaту
Кaутeризaциja зa прилaз eндoдoнту
Гингивoплaстикa
Пeрицизиja (фибрoтoмиja)

5.8.3OРAЛНAХИРУРГИJA

457Нeхируршкoуклaњaњeзубa

Eк стрaкциja зубa бeз инцизиje мукoзe
Нeхирурш кa eк стрaкциja зубa:
– млeчних
– фрaгмeнaтa
– стaлних
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих 
9731101 Уклaњaњe jeднoг зубa или њeгoвoг дeлa или дeлoвa
9731102 Уклaњaњe двa зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa
9731103 Уклaњaњe три зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa
9731104 Уклaњaњe чeтири зубa или њихoвoг дeлa или 

дeлoвa
9731105 Уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa или њихoвoг дeлa 

или дeлoвa
9731106 Уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa или њихoвoг 

дeлa или дeлoвa
9731107 Уклaњaњe пeтнaeст или вишe oд зубa или њихoвoг 

дeлa или дeлoвa
9731108 Уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa или њихoвoг 

дeлa или дeлoвa
9731401 Пoступнo уклaњaњe jeднoг зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731402 Пoступнo уклaњaњe двa зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731403 Пoступнo уклaњaњe три зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731404 Пoступнo уклaњaњe чeтири зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731405 Пoступнo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731406 Пoступнo уклaњaњe oд 10 дo 14 зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731407 Пoступнo уклaњaњe 15 и вишe зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти
9731408 Пoступнo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa
Укључује: уклaњaњe кoсти

458Хируршкoуклaњaњeзубa

Инцизиja мукoзe и пoдизaњe мукoпeриoстeaлнoг рeжњa дa 
би сe oдстрaниo зуб и сутурaциja рaнe кoje пoтoм слeди

Хирурш кo уклaњaњe зубa или фрaгмeнтa зубa
9732200 Хирурш кo уклaњaњe jeднoг зубa кoje нe зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732202 Хирурш кo уклaњaњe двa зубa кoje нe зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732203 Хирурш кo уклaњaњe три зубa кoje нe зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732204 Хирурш кo уклaњaњe чeтири зубa кoje нe зaхтeвa 

уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих 
9732205 Хирурш кo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa кoje нe 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих 
9732206 Хирурш кo уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa 

кoje нe зaхтeвa уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732207 Хирурш кo уклaњaњe пeтнaeст и вишe зубa кoje нe 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732208 Хирурш кo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa кoje 

нe зaхтeвa уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe зубa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих 
9732209 Пoтпунo уклaњaњe гoрњих зубa
Уклaњaњe свих прeoстaлих зубa сaмo у гoрњoj ви ли ци
Укључује:хи ру шку или нeхируш ку прoцeдуру уклaњaњa
Искључује: истoврeмeнo пoтпунo уклaњaњe зубa из дoњe 

вилицe
9732210 Пoтпунo уклaњaњe дoњих зубa
Уклaњaњe свих прeoстaлих зубa сaмo у дoњoj ви ли ци
Укључује: хи ру шку или нeхируш ку прoцeдуру уклaњaњa
Искључује: истoврeмeнo пoтпунo уклaњaњe зубa из гoрњe 

вилицe
9732201 Пoтпунo уклaњaњe зубa
Пoтпунo уклaњaњe зубa (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
Уклaњaњe свих прeoстaлих зубa [бeз нaрeднe ин си ту (insitu) 

прoцeдурe нa зубимa]
Укључује: хи ру шку или нeхируш ку прoцeдуру уклaњaњa
Искључује: сaмo прoцeдуру уклaњaњe зубa из дoњe вилицe
сaмo прoцeдуру уклaњaњe зубa из гoрњe вилицe
9732301 Хирурш кo уклaњaњe jeднoг зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хируш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa



Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732302 Хирурш кo уклaњaњe двa зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључујe:прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732303 Хирурш кo уклaњaњe три зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732304 Хирурш кo уклaњaњe чeтири зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хируш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732305 Хирурш кo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa кoje 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732306 Хирурш кo уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa 

кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732307 Хирурш кo уклaњaњe пeтнaeст и вишe зубa кoje 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих 
9732308 Хирурш кo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa кoje 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732401 Хирурш кo уклaњaњe jeднoг зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732402 Хирурш кo уклaњaњe двa зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих

9732403 Хирурш кo уклaњaњe три зубa кoje зaхтeвa ук
лaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хируш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732404 Хирурш кo уклaњaњe чeтири зубa кoje зaхтeвa ук

лaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732405 Хирурш кo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa кoje 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хирурш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732406 Хирурш кo уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa 

кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хируш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује:прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732407 Хирурш кo уклaњaњe пeтнaeст и вишe зубa кoje 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хируш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих
9732408 Хирурш кo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa кoje 

зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хируш кa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa
Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa:
– дoњих 
– (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo)
– гoрњих 

459Прeпрoтeтичкeхирушкeпрoцeдурe

9733100 Aлвeoлeк тoмиja, пo сeгмeнту вилицe
Aлвeoплaстикa
9733800 Рeдукциja лaбaвoг рубa ткивa, пo сeгмeнту вилицe
9734100 Уклaњaњe хипeрплaстичнoг ткивa
Уклaњaњe хипeрплaстичнoг ткивa сa aлвeoлaрнoг рубa мaк

силe и мaндибулe или грaничнe мукoзe
9734300 Рeпoзициja дeлa oрaлнoг мишићa зa причвршћи

вaњe

460Oпштeхируршкeпрoцeдурeууснојдупљи

9737900 Maрсупиjaлизaциja цистe у уснoj шу пљи ни
Искључује: прoцeдуру нa пљувaчнoм кaнaлу или жлeзди

461Oстaлeхируршкeпрoцeдурeууснојдупљи

9738100 Хирурш кo oт кривaњe нeизниклoг зубa сa стиму лa
циjoм и пaкoвaњeм

9738200 Хирурш кo oт кривaњe нeизниклoг зубa сa дo дa вa
њeм oртoдoнт скoг aпaрaтa зa извлaчeњe зубa

9738400 Рeпoзициoнирaњe пoмeрeнoг зубa, пo зу бу
Рeпoзициoнирaњe пoмeрeнoг зубa мaнипулaциjoм
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– стaбилизaциoнe прoцeдурe:
– пoнoвe инсeрциje зубa и имoбилизaциja (сплинтирaњe) 
– имoбилизaциja (сплин ти ра ње) 



Искључује: хируш кo рeпoзициoнирaњe нeизниклoг зубa 
9738500 Хирурш кo рeпoзициoнирaњe нeизниклoг зубa
Хируш кo oт кривaњe и мaнипулaциja нeизниклoг зубa
9738601 Сплинтирaњe пoмeрeнoг зубa, пo зу бу
Стaбилизaциja пoмeрeнoг зубa имoбилизaциjoм (сплинтoм)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– рeпoзициoнирaњe (мaнипулaциja) зубa 
9738700 Пoнoвнo умeтaњe зубa и сплинтирaњe
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– нaбaвљaњe сплинтa:
– мeтaлнoг 
– aкрилнoг
9738800 Tрaнсплaнтaциja зубa или зубнoг зaчeт кa
9738901 Хи рур шка изо ла ци ја и пре зер ва ци ја не у ро ва ску лар

ног тки ва 
Напомена: до дат на хи рур шка ин тер вен ци ја ко ја се из во ди за 

вре ме ден тоал ве о лар не хи рур шке про це ду ре то ком ко је је мо гу ће 
оште ће ње не у ро ва ску лар ног тки ва

9739500 Сутурa нeрвнoг стaблa, ин тра о рал но
9739900 Кoнтрoлa пoстoпeрaтивнe хeмoрaгиje на кон прoцe

дурe у усној ду пљи
Укључује: инсeрциja oрaлнe сутурaциje
Искључује: инсeрциja oрaлнe сутурaциje зa билo кojу дру гу 

стoмaтoлoшк у прoцeдуру – изoстaвити ши фру

5.8.4EНДOДOНЦИJA

463Пeрирaдикулaрнaхирургиja

9743100 Пeриaпикaлнa кирeтaжa, пo jeднoм ко ре ну
Искључује: прoцeдуру сa:
– aпикaлним зaтврaњeм (испуњaвaњeм) кaнaлa зубнoг кoрeнa
– aпикoтoмиjу 
9743200 Aпикoтoмиja, пo jeднoм ко ре ну
Укључује: пeриaпикaлну кирeтaжу
Искључује: прoцeдуру сa aпикaлним зaтварaњeм (испу њa

вaњeм) кaнaлa зубнoг кoрeнa 
9743400 Aпикaлнo зaтвaрaњe кaнaлa кoрeнa зубa, пo jeднoм 

кaнaлу
Oбрaдa и испуњaвaњe aпикaлнoг крaja кaнaлa кoрeнa зубa
Укључује: aпицeк тoмиjу
пeриaпикaлну кирeтaжу

5.8.5ПРOЦEДУРEРEСТAУРAЦИJE

Укључује: извлaчeњe кoнтурa сусeднoг или зубa нa супрoт
нoj стрaни

инсeрциjу срeдствa зa рeстaурaциjу
нaмeш тaњe пуњeњa
припрeмa зубa

473Имплaнтaнтнeпрoтeзe

9766300 Хирурш кo уклaњaњe зубнoг имплaнтaтa
9766600 Прoтeзa сa мeтaлним oквирoм причвршћeним зa 

имплaнтaтe, пo зу бу
9766900 Уклaњaњe и пoнoвнo причвршћивaњe прoтeзe фик

сирaнe зa имплaнтaт, пo имплaнтaту
Oдржaвaњe прoтeзe причвршћeнe зa oсeoинтeгрисaни им

плaнтaт
9767100 Пунa круницa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни 

имплaнтaт, нeмeтaлнa, индирeк тнo
Вeш тaчкa круницa изрaђeнa oд мaтeриjaлa бoje зубa прич

вршћeнa зa oсeoинтeгрисaни имплaнтaт
9767200 Пунa круницa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни 

имплaнтaт, нaвлaкa, индирeк тнo
Вeш тaчкa круницa сa мeтaлнoм oснoвoм нaвлaкe и мa тe

риjaлoм бoje зубa причвршћeним зa oсeoнтeгрисaни имплaнтaт
9767300 Пунa круницa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни 

имплaнтaт, мeтaлнa, индирeк тнo
Вeш тaчкa круницa oд ливeнoг мeтaлa причвршћeнa зa 

oсeoинтeгрисaни имплaнтaт
9767900 Припрeмa упут ствa зa хи рур шки имплaнтaт

477Oстaлeпрoтeтичкeпрoцeдурe

9777100 Припрeмa ткивa зa узимaњe oтискa, пo aпликaциjи
9777200 Припрeмa aкрилнoг сплинтa, индирeк тнa
9777300 Припрeмa мeтaлнoг сплинтa, индирeк тнa
9777400 Приприпрeмa oб турaтoрa
9777500 Кaрaк тeризaциja oснoвe прoтeзe
9777600 Узимaњe oтискa зa рeпaрaциjу прoтeзe

5.8.6OРТOДOНЦИJA

489Oклузaлнaтeрaпиja
9796300 Клиничкa oкл узaлнa aнaлизa кoja oбухвaтa ми шић

ну и зглoбну пaлпaциjу
Укључује: прoцeну:
– зглoбa
– мишићa
– oкл узaлa
9797100 Дoдaтнa стoмaтoлoшк a физикaлнa тeрaпиja зa тeм

пoрoмaндибулaрни зглoб и са њим пoвeзaнe структ урe

5.8.7OСТAЛEСТOМAТOЛOШКEПРOЦEДУРE

490Oстaлeстoмaтoлoшкeпрoцeдурe
9798500 Припрeмa oрaлнoг aпaрaтa кoд хркaњa и aпнe

ШЕ СТО ПО ГЛА ВЉЕ

6ПРОЦЕДУРЕНАРЕСПИРАТОРНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ520–570)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

6.1ЛАРИНКС(ГРКЉАН)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

6.1.1ПРЕГЛЕД

520Процедурепрегледаларинкса

Укључује: би оп си ју
тра хе о ско пи ју
4184900 Ла рин го ско пи ја
Ди рек тан пре глед ла ринк са
4176403 Фи бе роп тич ка ла рин го ско пи ја
Фи бе роп тич ки пре глед ла ринк са
4185500 Ми кро ла рин го ско пи ја
Искључује: ми кро ла рин го ско пи ју са укла ња њем ту мо ра или 

ле зи је 

6.1.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈЕИУКЛАЊАЊА

521Процедурепримене,инсерцијеиуклањањаналаринксу

1836800 При ме на бо ту лин ског ток си на у гла сни цу
Ин јек ци ја бо ту лин ског ток си на у ла ринкс
4187000 При ме на оста лих сред ста ва у гла сни цу
Ин јек ци ја у ла ринкс или гла сне жи це:
– ко ла ге на
– ма сти
– Gelfoama
– Те фло на
4190502 Ин сер ци ја ла рин ге ал ног стен та
Искључује: про це ду ру за ме не 
4190503 За ме на ла рин ге ал ног стен та
4188601 Укла ња ње ла рин ге ал ног стен та
Искључује: про це ду ру за ме не 

6.1.3ИНЦИЗИЈА

522Процедуреинцизијеналаринксу

9016400 Ин ци зи ја у ла ринк су
Ин ци зи ја тра хе је
Мар су пи ја ли за ци ја ла рин ге ал не ци сте



Искључује: тра хе о сто ми ју за по моћ при ди са њу 
4186800 Ре ка на ли за ци ја ла рин ге ал ног про сто ра ла рин го ми

кро скоп ским тех ни ка ма
Ми кро ла рин го ско пи ја са раз два ја њем ла рин ге ал не мре же

6.1.4ЕКСЦИЗИЈА

523Ларингоскопијасаексцизијом

Укључује: тра хе о ско пи ју
4185200 Ла рин го ско пи ја са укла ња њем ле зи ја
Ди рект ни пре глед ла ринк са са укла ња њем ту мо ра или ле зи ја
4186100 Ми кро ла рин го ско пи ја са укла ња њем ле зи ја ла се ром 
41861001 Хор до то ми ја ла се ром
41861002 Тран сфер зал на хор до то ми ја ла се ром
4186400 Ми кро ла рин го ско пи ја са укла ња њем ле зи ја
Епи гло ти дек то ми ја
4186700 Ми кро ла рин го ско пи ја са ари те но и дек то ми јом 
Искључује: по нов ну опе ра ци ју ари те но и дек то ми је 

524Ларингектомија

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ра ди кал на ди сек ци ја вра та 
– тра хе о сто ми ја:
– пот ко жна 
– пер ма нент на 
4183700 Хе ми ла рин гек то ми ја
Вер ти кал на хе ми ла рин гек то ми ја
41837001 Хор дек то ми ја ла се ром
4184000 Су пра гло тич на ла рин гек то ми ја
Пар ци јал на ла рин гек то ми ја
Укључује: про це ду ру ла се ром
4183400 То тал на ла рин гек то ми ја
4184300 Фа рин гола рин гек то ми ја
Укључује: ана сто мо зу
Искључује: про це ду ру са пла стич ном ре кон струк ци јом 
41843001 Фа рин гола рин гек то ми ја са ин тер по зи ци јом крат

ког сег мен та је ју ну ма, jеднострано
41843002 Фа рин гола рин гек то ми ја са ин тер по зи ци јом крат

ког сег мен та је ју ну ма, oбос трано
41843003 Фа рин гола рин гек то ми ја са ин тер по зи ци јом крат

ког сег мен та ко ло на, jеднострано
41843004 Фа рин гола рин гек то ми ја са ин тер по зи ци јом крат

ког сег мен та ко ло на, обо стра но

525Осталепроцедуреексцизијеналаринксу

4181300 Укла ња ње ци сте ва ле ку ле
Укла ња ње епи гло тал не ци сте
9016100 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја на ла ринк су
Гу ље ње гла сних жи ца
Искључује: екс ци зи ју ле зи је на гор њем де лу аеро ди ге стив

ног трак та 

6.1.5РЕПАРАЦИЈА

526Ларингопластика

4187602 Ла рин го пла сти ка
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тра хе о сто ми ја 

527Ларингофисура

4187600 Ла рин го фи су ра
4187601 Ла рин го фи су ра са хор дек то ми јом

528Осталепроцедуререпарацијеналаринксу

4187300 Ре кон струк ци ја по вре де – фрак ту ре ла ринк са
Екс тер на ре па ра ци ја ла рин ге ал не фрак ту ре
4184301 При мар на ре кон струк ци ја аеро ди ге стив ног трак та 

по сле ла рин го фа рин гек то ми је 
Укључује: про це ду ру ко ри шће њем же лу ца или цре ва
Искључује: про це ду ру са ла рин го фа рин гек то ми јом 

6.1.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

529Процедуререконструкцијеналаринксу

3029401 Ла рин го фа рин гек то ми ја са функ ци о нал ном ре кон
струк ци јом

Укључује: тра хе о сто ми ју
30294011 Опе ра ци ја сте но зе ла ринк са и тра хе је са граф том
30294012 Опе ра ци ја сте но зе ла ринк са (ла се ром)

6.1.7ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

530Процедурепоновнеоперацијеналаринксу

4186701 Ре о пе ра ци ја ари те но и дек то ми је
Укључује: ла сер ску про це ду ру

6.1.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

531Осталепроцедуреналаринксу

9015000 Ти ре о пла сти ка
Ре па ра ци ја ти ро ид не хр ска ви це
Ти ро пла сти ка са си ла стич ним им план та том 
Укључује: си ла стич ни им план тат
9016000 Оста ле про це ду ре у ла ринк су
За тва ра ње фи сту ле на ла ринк су
Су ту ра ла це ра ци је на ла ринк су

6.2ТРАХЕЈА(ДУШНИК)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

6.2.1ПРЕГЛЕД

532Процедурепрегледатрахеје

4176404 Тра хе о ско пи ја кроз ве штач ки отвор – ар те фи ци јел
ну сто му

Укључује: би оп си ју

6.2.2УПОТРЕБА,УГРАДЊАИУКЛАЊАЊЕ

533Процедуреувезисаупотребом,уградњомиуклањањем

Искључује: за ме ну или укла ња ње тра хе ал не ка ни лету бу са 
кроз тра хе о сто му

4190500 Уград ња тра хе ал ног стен та – ен до тра хе ал не про те зе
Искључује: про це ду ру за ме не 
4190501 За ме на тра хе ал ног стен та – ен до тра хе ал не про те зе
4188602 Укла ња ње тра хе ал ног стен та – ен до тра хе ал не про те зе
Искључује: про це ду ру за ме не 

6.2.3ЕКСЦИЗИЈА

534Процедуреексцизијетрахеје

4188600 Укла ња ње стра ног те ла из тра хе је
Укључује: цер ви кал ни део
то ра кал ни део
Искључује: ен до скоп ски при ступ 
9016700 Екс ци зи ја ле зи је тра хе је
Укључује: цер ви кал ни део
то ра кал ни део
Иксључује: ен до скоп ски при ступ

6.2.4РЕПАРАЦИЈА

535Крикотиреостомија

4188400 Кри ко ти ре о сто ми ја
Кри ко ти ре о сто ми ја:
– ди рект ним убо дом
– Сел дин ге ро вом тех ни ком
– упо тре бом по ма га ла за при вре ме ну ми ни тра хе о сто ми ју 

(игла или уза не ка ни ле пла си ра не тран ску та но)



Напомена: Оба вља се код ур гент ног обез бе ђи ва ња про ла
зно сти ди сај ног пу та или због тра хе о брон хи јал не то а ле те

536Трахеостомија

Искључује: збри ња ва ње ис кљу чи во тра хе о сто ми је
4188000 Пер ку та на тра хе о сто ми ја
Не хи ру шка тра хе о сто ми ја
4188100 Отво ре на тра хе о сто ми ја, при вре ме на
Тра хе о сто ми ја (ако ни је кла си фи ко ва на на дру гом ме сту)
Укључује: раз два ја ње ти ро ид ног су же ња (ист му са)
одва ја ње тра ка стих ми ши ћа
4188101 Отво ре на тра хе о сто ми ја, стал на
Укључује: раз два ја ње ти ро ид ног су же ња (ист му са)
одва ја ње тра ка стих ми ши ћа

537Ресекцијаендотрахеалнелезијесарепарацијом

Укључује:про це ду ру ла се ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3845300 Ре сек ци ја ен до тра хе ал не ле зи је са ана сто мо зом
Укључује: ре сек ци ју ка ри не тра хе је
3845302 Ре сек ци ја ен до тра хе ал не ле зи је са граф том
Укључује: ре сек ци ју ка ри не тра хе је

538Ресекцијаендотрахеалногсужења(стенозе)
сарепарацијом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3845304 Ре сек ци ја ен до тра хе ал ног су же ња (сте но зе) са ана

сто мо зом
3845305 Ре сек ци ја ен до тра хе ал ног су же ња (сте но зе) ла се

ром, са ана сто мо зом
3845306 Ре сек ци ја ен до тра хе ал ног су же ња (сте но зе) са 

граф том
3845307 Ре сек ци ја ен до тра хе ал ног су же ња (сте но зе) ла се

ром, са граф том

539Осталепроцедуререпарацијетрахеје

4187901 Су ту ра ла це ра ци је тра хе је
Укључује:при ступ:
– ен до скоп ски
– цер ви кал ни
– ин тра то ра кал ни
4187902 За тва ра ње спо ља шње фи сту ле тра хе је
За тва ра ње тра хе о то ми је
4390000 За тва ра ње тра хеоезо фа ге ал не фи сту ле, цер ви кал

ни при ступ
Раз два ја ње тра хеоезо фа ге ал не фи сту ле (без атре зи је)
Искључује: про це ду ру за езо фа ге ал ну атре зи ју 
про це ду ру са ре па ра ци јом езо фа ге ал не атре зи је 
4385200 За тва ра ње тра хеоезо фа ге ал не фи сту ле, ин тра то ра

кал ни при ступ
Раз два ја ње тра хеоезо фа ге ал не фи сту ле без ана сто мо зе
Напомена: При ме ње на код езо фа ге ал не атре зи је
Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом езо фа ге ал не атре зи је 
4187903 За тва ра ње дру гих вр ста фи сту ла на тра хе ји
4187904 Ре па ра ци ја тра хе је, цер ви кал ни при ступ 
Цер ви кал на тра хе о пла сти ка
Укључује: екс ци зи ју тра хе је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тра хе о сто ми ја 
3845308 Ре па ра ци ја тра хе је, ин тра то ра кал ни при ступ 
Ин тра то ра кал на тра хе о пла сти ка
Укључује: екс ци зи ју тра хе је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Искључује: про це ду ру код ен до тра хе ал не:
– ле зи је 
– су же ња (сте но зе) 

6.2.5РЕКОНСТРУКЦИЈА

540Процедуререконструкцијетрахеје

4188500 Тра хеоезо фа ге ал на фи сту ли за ци ја
Тра хеоезо фа ге ал на пунк ци ја
Укључује: ин сер ци ја про те зе за го вор БломСин гер (Blom-

Singer)
4187906 Ре кон струк ци ја тра хе је и фор ми ра ње ве штач ког ла

ринк са
Тра хе о пла сти ка са ве штач ким ла ринк сом

6.2.6РЕВИЗИЈА

541Процедуреревизијенатрахеји

4188102 Ре ви зи ја тра хе о сто ме
Ре ви зи ја отво ра тра хе о сто ме

6.2.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

542Осталепроцедуренатрахеји

9016200 Оста ле про це ду ре у ве зи са тра хе јом
Укључује: ре о пе ра ци ју

6.3БРОНХ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

6.3.1ПРЕГЛЕД

543Процедурепрегледабронха

Укључује: флу о ро скоп ско во ђе ње
ис пи ра ње (то а ле та):
– брон хи јал но
– брон хоал ве о лар но
4188900 Брон хо ско пи ја
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом 
– ди ла та ци јом 
– укла ња њем стра ног те ла 
4188901 Брон хо ско пи ја кроз ве штач ки отвор – ар те фи ци јал

ну сто му
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом 
– ди ла та ци јом 
– укла ња њем стра ног те ла 
4189800 Фи бе роп тич ка брон хо ско пи ја
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом 
– ди ла та ци јом 
– укла ња њем стра ног те ла 

6.3.2ЕКСЦИЗИЈА

544Бронхоскопијасабиопсијомилисауклањањем
страногтела

Укључује: флу о ро скоп ско во ђе ње
ис пи ра ње:
– брон хи јал но
– брон хоал ве о лар но
тран сброн хи јал ну би оп си ју плу ћа 
ис пи ра ње у ци љу са ку пља ња узор ка
4189200 Брон хо ско пи ја са би оп си јом (ри гид на)
4189801 Фи бе роп тич ка брон хо ско пи ја са би оп си јом
Укључује: укла ња ње стра ног те ла
4189500 Брон хо ско пи ја са укла ња њем стра ног те ла (ри гид на)

545Осталепроцедуреексцизијенабронху

4190100 Ен до скоп ска ре сек ци ја ле зи ја брон ха ла се ром
4189201 Брон хо ско пи ја са екс ци зи јом ле зи ја



Искључује: ен до скоп ску ре сек ци ју ле зи је брон ха ла се ром 
9016300 Оста ле ен до скоп ске екс ци зи је на брон ху
4391200 Екс ци зи ја брон хо ге не ци сте то ра ко то ми јом

6.3.3РЕПАРАЦИЈА

546Процедуререпарацијебронха

4190400 Брон хо ско пи ја са ди ла та ци јом
Ен до скоп ска ди ла та ци ја сте но зе:
– брон хи јал не
– тра хе ал не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уград ња стен та:
– ен до брон хи јал ног 
– ла рин ге ал ног 
– тра хе ал ног 
4190504 Уград ња ен до брон хи јал ног стен та
Искључује: про це ду ру за ме не 
4190505 За ме на ен до брон хи јал ног стен та
4189501 Укла ња ње ен до брон хи јал ног стен та
Искључује: про це ду ру за ме не 

6.3.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

547Осталепроцедуреувезисабронхом

9016500 Оста ле про це ду ре у ве зи са брон хом
Екс ци зи ја ле зи је брон ха (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ли га ту ра брон ха (ен до скоп ски)
Искључује: про це ду ру ин тра то ра кал ним при сту пом 
3845604 Оста ле про це ду ре у ве зи са брон хом, ин тра то ра кал

ни при ступ
Укључује: ре о пе ра ци је

6.4ПЛУЋАИПЛЕУРА(ПЛУЋНАМАРАМИЦА)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

6.4.1УПОТРЕБА,УГРАДЊАИУКЛАЊАЊЕ

548Процедуреувезисаупотребом,уградњомиуклањањем
терапијскихсредставаипомагалазаплућаилиплеуру

1822800 Ин тра пле у рал на бло ка да
Укључује: ин фу зи ју или ин јек ци ју те ра пиј ског сред ства
9018000 Уград ња пле у ро пе ри то не ал ног шан та

6.4.2ИНЦИЗИЈА

549Процедуреинцизијенаплућимаилиплеури

3841500 Ин ци зи ја пле у ре
Фор ми ра ње пле у рал ног про зо ра за дре на жу (то ра ко сто ма)
Дре на жа ем пи је ма
Отво ре на дре на жа груд ног ко ша
Укључује: ре сек ци ју ре бра
3843601 Ен до скоп ско раз два ја ње пле у рал них при ра сли ца
Укључује: би оп си ју то ра ко скоп ско укла ња ње стра ног те ла 

или ле зи је пле у ре
уград њу ин тер ко стал ног ка те те ра
9016600 Раз два ја ње пле у рал них при ра сли ца
3841804 Ин ци зи ја плу ћа
Дре на жа ци сте или ап сце са плу ћа
Ин ци зи ја са екс пло ра ци јом плу ћа
Укључује: то ра ко скоп ску ин ци зи ју плу ћа и укла ња ње стра

ног те ла

6.4.3ЕКСЦИЗИЈА

550Биопсијаплућаилиплеуре

3009000 Пер ку та на би оп си ја пле у ре иглом
Укључује: про це ду ру под кон тро лом ул тра зву ка
3881200 Пер ку та на би оп си ја плу ћа иглом
Пне у мо цен те за
Пунк ци ја плу ћа

Укључује: про це ду ру под кон тро лом ул тра зву ка
Искључује: ен до скоп ску би оп си ју плу ћа 
3841801 Би оп си ја пле у ре
Искључује: ен до скоп ску би оп си ју пле у ре 
пер ку та ну би оп си ју пле у ре иглом
3841802 Би оп си ја плу ћа
Искључује: ен до скоп ску би оп си ју плу ћа 
пер ку та ну би оп си ју плу ћа иглом 

551Парцијаланаресекцијаплућа

9016900 Ен до скоп ска кли на ста ре сек ци ја плу ћа
То ра ко скоп ска кли на ста ре сек ци ја плу ћа
Укључује: ре сек ци ју ма лих ем фи зем ских бу лаблеб са
3844000 Кли на ста ре сек ци ја плу ћа
Екс ци зи ја ле зи је плу ћа (ако дру га чи је ни је на зна че но)
Пли ка ци ја ма ле ем фи зе ма то зне бу леблеб са
3844001 Ра ди кал на кли на ста ре сек ци ја плу ћа
3843800 Сег мент на ре сек ци ја плу ћа
Пар ци јал на ло бек то ми ја плу ћа
Сег мен тек то ми ја плу ћа
9017000 Хи рур шка ре дук ци ја во лу ме на плу ћа
Укључује: то ра ко скоп ску ре дук ци ју во лу ме на плу ћа
то ра ко скоп ску ре сек ци ју ем фи зем ске бу ле
552. Ло бек то ми ја плу ћа
3843801 Ло бек то ми ја плу ћа
Пне у мо нек то ми ја:
– ком плет на, по сле прет ход ног укла ња ња де ла плу ћа
– пар ци јал на
Укључује: би ло бек то ми ју, дру ге ре сек ци је плу ћа (сег мент, 

кли на ста ре сек ци ја)
то ра ко скоп ску ре сек ци ју плућ ног ре жња
3844100 Ра ди кал на ло бек то ми ја
Ра ди кал на пар ци јал на пне у мо нек то ми ја
Укључује: ди сек ци ју:
– ме ди ја сти нал них лим фних но ду са
– то ра кал них струк ту ра
ре сек ци ју:
– зи да груд ног ко ша
– ди ја фраг ме
– пе ри кар да
ре сек ци ју и ре кон струк ци ју:
– плућ не ар те ри је
– плућ них ве на
– гор ње шу пље ве не
– брон ха 

553Пнеумонектомија

3843802 Пне у мо нек то ми ја
Стан дард на пне у мо нек то ми ја
3844101 Ра ди кал на пне у мо нек то ми ја
Стан дард на ра ди кал на пне у мо нек то ми ја
Укључује: ди сек ци ју:
– ме ди ја сти нал них лим фних но ду са
– то ра кал них струк ту ра
ре сек ци ју:
– зи да груд ног ко ша и/или пле у ре
– ди ја фраг ме
– пе ри кар да и/или пар ци јал ну ре сек ци ју пред ко мо ре
ре сек ци ју и ре кон струк ци ју ка ри не тра хе је
3843803 Укла ња ње плу ћа до но ра за тран сплан та ци ју
Укључује: јед но или оба плу ћа од ка да ве рич ног до но ра
јед но плућ но кри ло од жи вог до но ра
плућ ни ре жањ од жи вог до но ра 
дру ге ме то де ко је су у ве зи са екс ци зи јом плу ћа за тран сплан

та ци ју
Искључује: про це ду ру у слу ча ју ком би но ва не – удру же не 

тран сплан та ци је ср ца 

554Осталепроцедуреексцизијенаплућимаилиплеури

3842400 Пле у рек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи је пле у ре



Укључује: то ра ко скоп ски при ступ
Искључује: де кор ти ка ци ју плу ћа
3842401 Ену кле а ци ја хи да тид не ци сте плу ћа
Укључује: укла ња ње хи да тид не ци сте плу ћа и пле у рал ног 

про сто ра
3842100 Ен до скоп ска де кор ти ка ци ја плу ћа
То ра ко скоп ска де кор ти ка ци ја плу ћа
Укључује: то ра ко скоп ску ева ку а ци ју ко а гу лу ма код хе мо то

рак са
3842101 Де кор ти ка ци ја плу ћа

6.4.4РЕПАРАЦИЈА

555Трансплантацијаплућа

Искључује: ком би но ва ну – удру же ну тран сплан та ци ју ср ца 
и плу ћа 

9017200 Се квен ци јал на тран сплан та ци ја јед ног плућ ног 
кри ла, обо стра на [BSSLT]

9017201 Дру га вр ста тран сплан та ци је плу ћа

556Осталепроцедуререпарацијенаплућимаилиплеури

9017100 Ен до скоп ска пле у ро де за
То ра ко скоп ска пле у ро де за
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уград ња ин тер ко стал ног ка те те ра за дре на жу 
3842402 Пле у ро де за
Пле у ро скле ро за
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уград ња ин тер ко стал ног ка те те ра за дре на жу 
9017300 Оста ле ре па ра ци је плу ћа или пле у ре
За тва ра ње ла це ра ци је плу ћа

6.4.5РЕВИЗИЈА

557Процедуреревизијенаплућимаилиплеури

9017400 Ре ви зи ја шан та це ре бро спи нал не теч но сти [CSF] у 
пле у рал ном де лу

Ре ви зи ја шан та, дис тал ни део:
– ци стер но пле у рал на
– вен три ку ло пле у рал на

6.4.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

558Осталепроцедуренаплућимаилиплеури

9018100 Про це ду ре де струк ци је у ве зи са плу ћи ма
Де струк ци ја (абла ци ја) ле зи је плу ћа ла се ром
Укла ња ње (абла ци ја) ле зи је плу ћа ра ди о фре квен ци јом
3845602 Оста ле про це ду ре у ве зи са плу ћи ма или са пле у

ром, ин тра то ра кал ни при ступ
Укључује: ре о пе ра ци ју због ин су фи ци јен ци је ана сто мо зе 

или су ту ре у груд ној хи рур ги ји то ра ко скоп ску ре о пе ра ци ју због 
ин су фи ци јен ци је ана сто мо зе или су ту ре

6.5ЗИДГРУДНОГКОША,МЕДИЈАСТИНУМ
ИДИЈАФРАГМА

Укључује:то ракс

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

6.5.1ПРЕГЛЕД

559Процедурепрегледазидaгрудногкоша,
медијастинумаилидијафрагме

3843600 Екс пло ра тив на то ра ко ско пи ја
Укључује:би оп си ју(ин тра то ра кал них струк ту ра и ле зи ја), 
то ра ко ско пи ју кроз пле у ро ку та ни про зор

3844801 Ме ди ја сти но ско пи ја 
Ви деоме ди ја сти но ско пи ја
Укључује:би оп си ју

6.5.2УПОТРЕБА,УГРАДЊАИУКЛАЊАЊЕ

560Процедуреупотребе,уградњеиуклањањаназиду
грудногкоша,медијастинумуилидијафрагми

3880600 Пла си ра ње дре на кроз ме ђу ре бар ни про стор 
За тво ре на дре на жа груд ног ко ша 
Искључује: про це ду ру са ен до скоп ским раз два ја њем пле у

рал них при ра сли ца 
3880000 Ди јаг но стич ка то ра ко цен те за
Укључује: про це ду ру под кон тро лом ул тра зву ка
3880300 Те ра пиј ска то ра ко цен те за
Укључује: про це ду ру под кон тро лом ул тра зву ка

6.5.3ИНЦИЗИЈА

561Процедуреинцизијеназидугрудногкоша,
медијастинумуилидијафрагми

3841800 Екс пло ра тив на то ра ко то ми ја
За тва ра ње фи сту ле то ра кал ног дук ту са (ductusthoracicus)
Ли ги ра ње то ра кал ног дук ту са (ductusthoracicus) 
Ме ди јал на стер но то ми ја 
Укључује: би оп си ју:
– зи да груд ног ко ша
– ди ја фраг ме
– ме ди ја сти ну ма
хи рур шка би оп си ја:
– ко же
– ту мо ра зи да груд ног ко ша
дру ге вр сте ма лих хи рур шких про це ду ра на зи ду груд ног ко ша
Искључује: отво ре ну би оп си ју:
– плу ћа 
– ме ди ја сти ну ма, при сту пом:
– из вра та – врат ни при ступ 
– кроз ме ди ја сти но то ми ју 
– пле у ре 
про це ду ра као опе ра тив ни при ступ – из о ста ви ти ши фру
3844800 Екс пло ра ци ја ме ди ја сти ну ма цер ви кал ни при ступ
Укључује:би оп си ју то ра ко скоп ску екс пло ра ци ју
Искључује: про це ду ру са би ло ко јом дру гом про це ду ром у 

ве зи са ре спи ра тор ним си сте мом – из о ста ви ти ши фру
3032000 Екс пло ра ци ја ме ди ја сти ну ма при сту пом кроз ме ди

ја сти но то ми ју
Укључује:би оп си јуто ра ко скоп ску екс пло ра ци ју
Искључује: про це ду ру са ти мек то ми јом 

6.5.4ДЕСТРУКЦИЈА

562Процедуредеструкцијеназидугрудногкоша,
медијастанумуилидијафрагми

3865601 Ре ин тер вен ци ја – ре то ра ко то ми ја или ре стер но то
ми ја

Кон тро ла по сто пе ра тив не ин тра то ра кал не хе мо ра ги је
По сто пе ра тив на ин тер вен ци ја ко ја се од но си на:
– ре стер но то ми ју 
– ре то ра ко то ми ју

6.5.5ЕКСЦИЗИЈА

563Процедуреексцизијеназидугрудногкоша,
медијастанумуилидијафрагми

Укључује:то ра ко скоп ски при ступ
4398700 Екс ци зи ја ин тра то ра кал ног ту мо ра нер вног по ре кла
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће: 
то ра кал на хи рур шка сим па тек то ми ја (блок 81)
3844602 Укла ња ње ле зи је ме ди ја сти ну ма кроз то ра ко то ми ју
3844603 Укла ња ње ле зи је ме ди ја сти ну ма кроз стер но то ми ју



6.5.6РЕПАРАЦИЈА

564Процедуререпарацијеназидугрудногкоша,
медијастанумуилидијафрагми

3845700 Ко рек ци ја ис пуп че ног груд ног ко ша (pectuscarinatum)
Ра ди кал на ко рек ци ја pectuscarinatum-а
Укључује: ми ним нал но ин ва зив ну ко рек ци ју
3845701 Ко рек ци ја угну тог груд ног ко ша (pectusexcavatum)
Ра ди кал на ко рек ци ја pectusexcavatum-а
3845800 Ко рек ци ја угну тог груд ног ко ша (pectusexcavatum) 

са уград њом пот ко жне про те зе
Укључује: ми ним нал но ин ва зив ну ко рек ци ју

565Торакопластика

3843000 То ра ко пла сти ка, ви ше сте пе на, пр ви сте пен
3843001 То ра ко пла сти ка, ви ше сте пе на, дру ги и сва ки сле де

ћи сте пен
3842700 То ра ко пла сти ка, пот пу на
Укључује: про це ду ру ко ја укљу чу је три или ви ше ре ба ра

566Осталепроцедуререпарацијеназидугрудногкоша,
медијастанумуилидијафрагми

9017600 Ко рек ци ја зи да груд ног ко ша
За тва ра ње то ра ко сто ме
Су ту ра ла це ра ци је зи да груд ног ко ша (укљу чу је и де брид ман)
Ко рек ци ја зи да при ме ном ре бар них фик са то ра код мул ти

плих фрак ту ра ре ба ра– не ста бил ни то ра кал ни ка пак
Укла ња ње стра ног те ла, про сте тич ног ма те ри ја ла по сле ко

рек ци је мал фор ма ци је зи да груд ног ко ша
Искључује: то ра ко пла сти ку 
4391500 Пли ка ци ја ди ја фраг ме
Укључује: про це ду ру при сту пом:
– тран саб до ми нал но – кроз ла па ро то ми ју
– тран сто ра кал но – кроз то ра ко то ми ју 
Напомена: При ме њу је се у слу ча ју евен тра ци је ди ја фраг ме
9017700 Ре па ра ци ја то ра ко аб до ми нал не ду пли ка ци је
Екс ци зи ја ци сте то ра ко аб до ми нал не ду пли ка ци је
Искључује: ко рек ци ју га стрич не ду пли ка ту ре 
9017800 Оста ле ко рек ци је ди ја фраг ме
За тва ра ње фи сту ле ди ја фраг ме
Су ту ра ла це ра ци је ди ја фраг ме
Тран сто ра кал на ре сек ци ја и ре кон струк ци ја ди ја фраг ме ко

ри шће њем граф та или мре жи це
Укључује: то ра ко скоп ски при ступ
Иксључује: опе ра ци је га строезо фа ге ал но иг ре флук са

6.5.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

567Осталепроцедуреназидугрудногкоша,
медијастанумуи/илидијафрагми

9017500 Оста ле про це ду ре у ве зи са зи дом груд ног ко ша
Укључује: ре сек ци ју зи да груд ног ко ша и ре кон струк ци ју 

при ме ном ми о ку та ног ре жња 
ре сек ци ју зи да груд ног ко ша и ре кон струк ци ју при ме ном 

про те за и мре жи ца
збри ња ва ње де хи сцен ци је ра не у груд ној хи рур ги ји
ре о пе ра ци ја због по вр шин ске ин фек ци је ра не у груд ној хи

рур ги ји
ре о пе ра ци ја због по вр шин ске хе мо ра ги је у груд ној хи рур ги ји
9017501 Оста ле про це ду ре у ве зи са ме ди ја сти ну мом
9017502 Оста ле про це ду ре у ве зи са ди ја фраг мом
3845603 Оста ле про це ду ре у ве зи са зи дом груд ног ко ша, 

ме ди ја сти ну мом или ди ја фраг мом, ин тра то ра кал ни при ступ
Им план та ци ја пејс меј ке ра ди ја фраг ме
Збри ња ва ње ком би но ва не по вре де зи да груд ног ко ша и ди ја

фраг ме
Опе ра ци ја ре бра и ме ког тки ва код то ра кал ног outlet син дро ма
Ре о пе ра ци ја због ду бо ке ин фек ци је ра не у груд ној хи рур ги ји
Ре о пе ра ци ја због ду бо ке хе мо ра ги је у груд ној хи рур ги ји – хе

мо ра ги ја или хе ма том у те ле сној шу пљи ни или око обо ле лог ор га
на или ана том ске струк ту ре

Укључује: то ра ко скоп ску ре о пе ра ци ју

6.6ОСТАЛЕЛОКАЛИЗАЦИЈЕКОЈЕСЕОДНОСЕ
НАРЕСПИРАТОРНИСИСТЕМ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

6.6.1ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

568Збрињавањедисајногпута

Напомена:Ши фре ко је се од но се са мо на збри ња ва ње укљу
чу ју ин сти ли ра ње фи зи о ло шког рас тво ра или аспи ра ци ју у ци љу 
одр жа ва ња то а ле те ди сај ног пу та 

2200700 Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја, јед но лу мен ски ту бус 
Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја (ако дру га чи је ни је на зна че но)
Искључује: са мо по сту пак ен до тра хе ал не ин ту ба ци је 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком – ши фру из о ста ви ти
2200800 Ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја, дво лу мен ски ту бус
Искључује: са мо по сту пак ен до тра хе ал не ин ту ба ци је 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком – ши фру из о ста ви ти
9017902 На зо тра хе ал на ин ту ба ци ја
Искључује: са мо по сту пак на зо фа рин ге ал не ин ту ба ци је 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком – ши фру из о ста ви ти
9203500 Дру ге ин ту ба ци је ре спи ра тор ног трак та
Ин ту ба ци ја ре спи ра тор ног трак та (ако дру га чи је ни је на зна

че но)
Искључује: са мо по сту пак ин ту ба ци је ре спи ра тор ног трак та 

(ако дру га чи је ни је на зна че но) 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком – ши фру из о ста ви ти
92035001 Оте жа на ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја фи бе роп тич

ким ла рин го ско пом
92035002 Оте жа на ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја фи бе роп тич

ким брон хо ско пом са ТФТ екра ном
92035003 Оте жа на едо тра хе ал на ин ту ба ци ја „fasttrach” ла

рин ге ал ном ма ском
92035004 Оте жа на ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја – ре тро град на 

тра хе ал на ин ту ба ци ја
92035005 Оте жа на ен до тра хе ал на ин ту ба ци ја по мо ћу ре тро

мо лар ног ла рин го ско па 
2200701 По сту пак одр жа ва ња ен до тра хе ал не ин ту ба ци је 

(кон тро ла пра вил не по зи ци је), јед но лу мен ски ту бус
По сту пак одр жа ва ња ен до тра хе ал не ин ту ба ци је (ако дру га

чи је ни је на зна че но)
Искључује: по сту пак ко ји пред хо ди ен до тра хе ал ној ин ту ба ци ји 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком 
2200801 По сту пак одр жа ва ња ен до тра хе ал не ин ту ба ци је 

(кон тро ла пра вил не по зи ци је), дво лу мен ски ту бус
Искључује: по сту пак ко ји пред хо ди ен до тра хе ал ној ин ту ба

ци ји 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком 
9017905 По сту пак одр жа ва ња на зо фа рин ге ал не ин ту ба ци је 

(кон тро ла по ло жа ја ту бу са)
Збри ња ва ње:
– у слу ча ју хо а нал не атре зи је 
– стен та у на зо фа ринг су 
Искључује: по сту пак са:
– при пре мом на зо фа рин ге ал не ин ту ба ци је 
– ко рек ци је хо а нал не атре зи је 
– за ме ном на зо фа рин ге ал ног апа ра та 
– вен ти ла ци о ном по др шком 
9619001 За ме на на зо фа рин ге ал ног апа ра та
За ме на:
– хо а нал не атре зи је
– на зо фа рин ге ал ног стен та
Укључује: ири га ци ју и сук ци ју
9619002 Укла ња ње на зо фа рин ге ал ног апа ра та
Укла ња ње:
– хо а нал не атре зи је 
– на зо фа рин ге ал ног стен та
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– де брид ман ра не 
– фа рин го ско пи ја (на зо фа рин го ско пи ја) 
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9017906 По сту пак одр жа ва ња тра хе о сто ме
То а ле та тра хе о сто ме 



Искључује: по сту пак са при пре мом за тра хе о сто ми ју 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком 
9203501 Збри ња ва ње оста лих вр ста ин ту ба ци ја ре спи ра тор

ног трак та
Искључује: по сту пак са при пре мом за ин ту ба ци ју ре спи ра

тор ног трак та 
(ако дру га чи је ни је на зна че но) 
про це ду ру са вен ти ла ци о ном по др шком 
9204600 За ме на ка ни ле за тра хе о сто ми ју 
9204700 Укла ња ње ка ни ле за тре хе о сто ми ју
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9204100 Кон ти ну и ра на вен ти ла ци ја не га тив ним при ти ском 

[КВНП] 
Искључује: кон ти ну и ра ну вен ти ла ци ју по зи тив ним при ти ском 

569Инвазивнавентилација

Бини во по зи тив ног при ти ска у ди сај ним пу те ви ма [БиПАП] 
[вентилација са осло ба ђа њем при ти ска у ди сај ним путевима] 
[вентилација са кон тро лом притиска] по мо ћу ен до тра хе ал ног ту
бу са/тра хе о сто ми је

Кон ти ну и ра но по зи тив ни при ти сак у ди сај ним пу те ви ма 
[КПАП] по мо ћу ен до тра хе ал ног ту бу са /тра хе о сто ми је

Ин тер ми тент на ман да тор на вен ти ла ци ја [ИМВ]
Ин ва зив на вен ти ла ци ја
Ме ха нич ка вен ти ла ци ја
По зи ти ван при ти сак на кра ју екс пи ри ју ма [ПЕЕП]
При ти ском по др жа на вен ти ла ци ја [ПСВ]
Син хро ни зо ва на ин тер ми тент на ме ха нич ка вен ти ла ци ја 

[СИМВ]
Укључује:ен до тра хе ал ну:
– ин ту ба ци ју
– ре спи ра тор ну по моћ
ме ха нич ку вен ти ла ци ју ин ту би ра ног па ци јен та:
– на зал но
– орал но
– тра хе о сто ми јом
одва ја ње па ци јен та од ин ван зив не ме ха нич ке вен ти ла ци је 

ин ту би ра ног би ло ко јим ме то дом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тра хе о сто ми ја:
– пер ку та на 
– трај на 
– при вре ме на 
Искључује: кон ти ну и ра ну вен ти ла ци ју не га тив ним при ти

ском [КВНП] ин тер ми тент но (по вре ме но) ди са ње по зи тив ним 
при ти ском [ИДПП] 

ин тер ми тент ну (по вре ме ну) вен ти ла ци ју по зи тив ним при ти
ском [ИВПП] 

не ин ва зив но по др жа ну вен ти ла ци ју 
Напомена:Ове про це ду ре ши фри ра ти и код одр жа ва ња ка

да ве рич ног до но ра
1388200 По сту пак одр жа ва ња кон ти ну и ра не вен ти ла тор не 

по др шке, ≤ 24 са та 
1388201 По сту пак одр жа ва ња кон ти ну и ра не вен ти ла тор не 

по др шке, > 24 са ти и < 96 са ти
1388202 По сту пак одр жа ва ња кон ти ну и ра не вен ти ла тор не 

по др шке, ≥ 96 са ти

570Неинвазивнавентилација

Бини во по зи тив ни при ти сак у ди сај ним пу те ви ма [БиПАП]
Кон ти ну и ра но по зи тив ни при ти сак у ди сај ним пу те ви ма 

[КПАП]
По вре ме на упо тре ба ма ске КПАП
Ин тер ми тент но (по вре ме но) ди са ње по зи тив ним при ти ском 

[ИППБ]
Ин тер ми тент на (по вре ме на) вен ти ла ци ја по зи тив ним при ти

ском [ИППВ]
Не ин ва зив на вен ти ла ци ја пре ко ма ске [НИМВ]
Не ин ва зив на вен ти ла ци ја под при ти ском [НИПВ]
Укључује: вен ти ла ци о ну по др шку по мо ћу:
– ма ске за ли це
– цев чи це у усти ма

– на зал не ма ске/са до да ци ма за при чвр шћи ва ње
– на зал не/на зо фа рин ге ал не цев чи це
– ка ци ге 
Искључује: про це ду ру са:
– ен до тра хе ал ном ин ту ба ци јом 
– тра хе о сто ми јом 
Напомена:Ове про це ду ре ши фри ра ти и код одр жа ва ња ка

да ве рич ног до но ра
9220900 По сту пак одр жа ва ња не ин ва зив не вен ти ла тор не по

др шке, ≤ 24 са та 
9220901 По сту пак одр жа ва ња не ин ва зив не вен ти ла тор не по

др шке, > 24 са ти и < 96 са ти 
9220902 По сту пак одр жа ва ња не ин ва зив не вен ти ла тор не по

др шке, ≥ 96 са ти 

СЕД МО ПО ГЛА ВЉЕ

7ПРОЦЕДУРЕНАКАРДИОВАСКУЛАРНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ600–777,ОСИМБЛОКОВА:651,652,658,683,

692,719,749,755–757,767И769–776)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

7.1СРЦЕ–ПРЕТКОМОРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.1.1ИНЦИЗИЈА

600Процедуреинцизијенапреткомори

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Искључује: абла ци ју арит мич ног ко ла 
3851200 Раз два ја ње ак це сор ног пу та ко ји укљу чу је јед ну 

прет ко мо ру
3851500 Раз два ја ње пу те ва ко ји укљу чу ју обе прет ко мо ре
Ле че ње прет ко мор не фи бри ла ци је

7.1.2ДЕСТРУКЦИЈА

601Процедуредеструкцијенапреткоморама

Укључује: про це ду ру са:
– кри о а бла ци јом
– елек тро фи зи о ло шко ис пи ти ва ње
– ла се ром
– ми кро та ла си ма
– ра ди о фре квен циј ском абла ци јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин тра о пе ра тив ни тран со е зо фа ге ал ни ехо кар ди о грам 
Искључује: раз два ја ње ак це сор ног пу та 
3828702 Ка те те ри за циј ска абла ци ја арит мич ног ко ла или 

фо ку са ко ја укљу чу је ле ву прет ко мо ру
Изо ла ци ја пул мо нал не ве не пер ку та ним при сту пом
Укључује: при ступ ле вој прет ко мо ри транссеп тал ном пунк

ци јом
3829001 Ка те те ри за циј ска абла ци ја арит мич ног ко ла или 

фо ку са ко ја укљу чу је обе прет ко мо ре
Изо ла ци ја плућ не ве не са абла ци јом арит мич ног ко ла или 

фо ку са ко ја укљу чу је де сну прет ко мо ру пер ку та ним при сту пом
Укључује:при ступ ле вој прет ко мо ри пре ко транссеп тал не 

пунк ци је
3828701 Ка те те ри за циј ска абла ци ја арит мич ног ко ла или 

фо ку са, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Ка те те ри за циј ска абла ци ја атри о вен три ку лар ног арит миј ског 

ко ла или фо ку са
3828704 Отво ре на абла ци ја арит мич ног ко ла или фо ку са ко

ја укљу чу је ле ву прет ко мо ру
Изо ла ци ја пул мо нал не ве не отво ре ним при сту пом
Укључује: про це ду ру пу тем:
– стер но то ми је
– то ра ко то ми је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 



3829002 Отво ре на абла ци ја арит мич ног ко ла или фо ку са ко
ја укљу чу је обе прет ко мо ре

Изо ла ци ја пул мо нал не ве не са абла ци јом арит мич ног ко ла 
или фо ку са ко ја укљу чу је де сну прет ко мо ру отво ре ним при сту пом

Укључује: про це ду ру пу тем:
– стер но то ми је
– то ра ко то ми је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3828703 Отво ре на абла ци ја арит мич ног ко ла или фо ку са не

кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Отво ре на абла ци ја атри о вен три ку лар ног арит мич ног ко ла 

или фо ку са
Укључује: про це ду ру пу тем:
– стер но то ми је
– то ра ко то ми је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.1.3ЕКСЦИЗИЈА

602Процедуреексцизијенапреткоморама

3867000 Екс ци зи ја ле зи је на зи ду прет ко мо ра или ме ђу прет
ко мор ском сеп ту му

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Искључује: про це ду ру са ре кон струк ци јом прет ко мо ра по

мо ћу:
– цев чи це 
– тран сплан та циј ског пе ча (patch)

7.1.4РЕПАРАЦИЈА

603Процедуререпарацијенапреткоморама

Напомена: Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3875702 Ства ра ње ван ср ча не ве зе из ме ђу прет ко мо ре и пул

мо нал не ар те ри је
3876002 За ме на ван ср ча не ве зе из ме ђу прет ко мо ре и пул мо

нал не ар те ри је
3874500 Ме ђу прет ко мор ска тран спо зи ци ја (пре у сме ра ва

ње) вен ског при ли ва
Про це ду ра за ме не прет ко мо ре
Ин сер ци ја ин траатри јал не скрет ни це
Ма стар до ва (Mustard) про це ду ра
Се нин го ва (Senning) про це ду ра
9022400 Ко рек ци ја тран спо зи ци је ве ли ких крв них су до ва
Про це ду ра за ме не прет ко мо ре
Искључује: об ли ко ва ње шан та из ме ђу де сне ко мо ре и пул

мо нал не ар те ри је 
ин сер ци ју ин траатри јал не скрет ни це 

7.1.5РЕКОНСТРУКЦИЈА

604Процедуререконструкцијенапреткоморама

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3867300 Екс ци зи ја ле зи је на зи ду прет ко мо ра или ме ђу прет

ко мор ском сеп ту му са ре кон струк ци јом по мо ћу по вр шин ског печ 
(patch) граф та

3867301 Екс ци зи ја ле зи је на зи ду прет ко мо ра или ме ђу прет
ко мор ском сеп ту му са ре кон струк ци јом по мо ћу спој ни це

7.1.6РЕВИЗИЈА

605Процедуреревизијенапреткоморама

9020000 Ре ви зи ја шан та це ре бро спи нал не теч но сти [ЦСФ] у 
ни воу прет ко мо ре

Ре ви зи ја шан та:
– ци стер но а три јал ног, атри јал на област
– прет ко мор скоко мор ског, дис тал на област

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.1.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

606Осталепроцедуренапреткоморама

3845613 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на прет ко мо ра ма 
без кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865301 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на прет ко мо ра ма 
са кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.2СРЦЕ–КОМОРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.2.1ПРЕГЛЕД

607Процедурепрегледакомора

5990300 Ле ва вен три ку ло гра фи ја
Ан ги о кар ди о гра фи ја:
– аорт ног за ли ска
– ле ве:
– прет ко мо ре
– ко мо ре (из ла зни тракт)
5990301 Де сна вен три ку ло гра фи ја
Ан ги о кар ди о гра фи ја:
– пул мо нал ног за ли ска
– де сне:
– прет ко мо ре
– ко мо ре (из ла зни тракт)
5990302 Ле ва и де сна вен три ку ло гра фи ја

7.2.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

608Процедурепримене,инсерцијеиуклањањанакоморама

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3861500 Уград ња ве штач ке пот по ре за ле ву ко мо ру
3861501 Уград ња ве штач ке пот по ре за де сну ко мо ру
3861800 Уград ња ве штач ке пот по ре за ле ву и де сну ко мо ру
3862700 По де ша ва ње ка ни ле ве штач ке пот по ре за ко мо ре
Ре по зи ци о ни ра ње ка ни ле ве штач ке пот по ре за ко мо ре
3862100 Укла ња ње ве штач ке пот по ре за ле ву ко мо ру
3862101 Укла ња ње ве штач ке пот по ре за де сну ко мо ру
3862400 Укла ња ње ве штач ке пот по ре за ле ву и де сну ко мо ру

7.2.3ДЕСТРУКЦИЈА

609Процедуредеструкцијенакоморама

3851800 Абла ци ја ми ши ћа ко мо ре
Укључује: ане у ри змек то ми ју
ма пинг
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас

7.2.4ЕКСЦИЗИЈА

610Вентрикуларнамијектомија

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Искључује: про це ду ру за ле зи је на ср цу 
3876300 Ле ва вен три ку лар на ми ек то ми ја
3876301 Де сна вен три ку лар на ми ек то ми ја

611Ексцизијавентрикуларнеанеуризме

Пли ка ци ја ле ве вен три ку лар не ане у ри зме
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3850700 Ле ва вен три ку лар на ане у ри змек то ми ја
3850800 Ле ва вен три ку лар на ане у ри змек то ми ја са печ 

(patch) граф том



612Осталепроцедуреексцизијенакомори

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3867700 Екс ци зи ја ле зи је пар ци јал не де бљи не на вен три ку

лар ном ми о кар ду
3868000 Екс ци зи ја ле зи је пу не де бљи не на вен три ку лар ном 

ми о кар ду са ре па ра ци јом или ре кон струк ци јом

7.2.5РЕПАРАЦИЈА

613Процедуресаскретницомилипроводником

Напомена: Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3875400 Ин тра вен три ку лар на пре град на про це ду ра
3875401 Фор ми ра ње ин тра вен три ку лар не спој ни це
3875700 Фор ми ра ње ван ср ча не спој ни це из ме ђу де сне ко мо

ре и пул мо нал не ар те ри је
Об ли ко ва ње шан та из ме ђу де сне ко мо ре и пул мо нал не ар те

ри је (дис тал но)
Искључује: про це ду ру за ме не 
3875701 Фор ми ра ње ван ср ча не спој ни це из ме ђу ле ве ко мо

ре и аор те
Об ли ко ва ње апи ко а орт ног шан та
Шант из ме ђу вр ха ле ве ко мо ре и аор те
3876000 За ме на ван ср ча не спој ни це из ме ђу де сне ко мо ре и 

пул мо нал не ар те ри је 
За ме на шан та из ме ђу де сне вен три ку ле и пул мо нал не ар те

ри је (дис тал но)
3876001 За ме на ван ср ча не спој ни це из ме ђу ле ве ко мо ре и 

аор те
За ме на шан та:
– апи ко а орт ног
– из ме ђу вр ха ле ве ко мо ре и аор те

614Осталепроцедуререпарацијенакомори

Напомена: Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3876600 Уве ћа ва ње ле ве ко мо ре
3876601 Уве ћа ва ње де сне ко мо ре

7.2.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

615Осталепроцедуренакоморама

3845614 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ко мо ра ма без 
кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865302 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ко мо ра ма са 
кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.3СРЦЕ–СЕПТУМ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.3.1ЕКСЦИЗИЈА

616Процедуреексцизијенасептуму

Искључује: атри јал ну сеп тек то ми ју 
3874800 Вен три ку лар на сеп тек то ми ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3874801 Пер ку та на тран слу ми нал на абла ци ја сеп тал ног де

ла ми о кар да

7.3.2РЕПАРАЦИЈА

617Затварањеоштећењанасептумупреткоморе

Напомена: Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
3874200 Пер ку та но за тва ра ње де фек та прет ко мор ског сеп

ту ма

Укључује: про це ду ру са про те зом
3874202 За тва ра ње оште ће ња на сеп ту му ср ча не прет ко мо ре
Укључује: тран сплан та циј ску за кр пу
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

618Затварањеоштећењанасептумукоморе

Напомена: Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
3875100 Пер ку та но за тва ра ње де фек та ко мор ског сеп ту ма
Укључује: про це ду ру са про те зом
3875102 За тва ра ње де фек та ко мор ског сеп ту ма
Укључује: печ (patch) графт
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

619Осталепроцедуререпарацијенасептуму

3827000 Пер ку та на прет ко мор ска сеп то сто ми ја
Прет ко мор ска сеп то сто ми ја, тран све но зним ме то дом по мо

ћу:
– ба ло на
– се чи ва
Укључује: ка те те ри за ци ју ср ца
3873900 Прет ко мор ска сеп тек то ми ја или сеп то сто ми ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3850900 Ре кон струк ци ја руп ту ре ко мор ског сеп ту ма
Ре па ра ци ја по стин фар ктног (ис хе мич ног) ко мор ског сеп тал

ног де фек та
Укључује: ре сек ци ју ми о кар да
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– бај пас ко ро нар не ар те ри је 

7.3.3ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

620Осталепроцедуренасептуму

3845612 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на сеп ту му без 
кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865303 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на сеп ту му са 
кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.4СРЦЕ–ЗАЛИСТАКАОРТЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.4.1ИНЦИЗИЈА

621Процедуреинцизијенааортномзалиску

3845610 Вал ву ло то ми ја аорт ног за ли ска на отво ре ном ср цу
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.4.2РЕПАРАЦИЈА

622Репарацијааортногзалиска

Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом или за ме ном уз ла зног 
де ла то ра кал не аор те 

3848300 Де кал ци фи ка ци ја ли сти ћа аорт ног за ли ска
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
3827001 Пер ку та на аорт на ба лон вал ву ло пла сти ка 
Укључује: ка те те ри за ци ју ср ца
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ану ло пла сти ка за ли ска 
3847502 Ану ло пла сти ка аорт ног за ли ска
3847702 Ану ло пла сти ка аорт ног за ли ска са уград њом пр сте на
Ану ло пла сти ка аорт ног за ли ска са ин сер ци јом Ко сгров

Едвард со вог (Cosgrov-Edwards) пр сте на



3848000 Ре па ра ци ја аорт ног за ли ска, је дан ли стић
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
Искључује: де кал ци фи ка ци ју аорт ног за ли ска 
3848100 Ре па ра ци ја аорт ног за ли ска, два и ви ше ли сти ћа
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
Искључује: де кал ци фи ка ци ју аорт ног за ли ска 

623Заменааортногзалиска

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
3848800 За ме на аорт ног за ли ска ме ха нич ком про те зом
3848801 За ме на аорт ног за ли ска би о про те зом
3848900 За ме на аорт ног за ли ска хо мо граф том
3848901 За ме на аорт ног за ли ска хе те ро граф том без стен та

7.4.3ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

624Осталепроцедуреназалискуаорте

3845615 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на за ли ску аор те 
без кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865304 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на за ли ску аор те 
са кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.5СРЦЕ–МИТРАЛНИЗАЛИСТАК

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.5.1ИНЦИЗИЈА

625Процедуреинцизијенамитралномзалиску

3848700 Отво ре на вал ву ло то ми ја ми трал ног за ли ска
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.5.2РЕПАРАЦИЈА

626Репарацијамитралногзалиска

3848501 Де кал ци фи ка ци ја ми трал ног за ли ска
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
3827002 Пер ку та на ба лон вал ву ло пла сти ка ми трал ног за ли ска
Укључује: ка те те ри за ци ју ср ца
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ану ло пла сти ка за ли ска 
3848001 Ре па ра ци ја ми трал ног за ли ска, је дан ли стић
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
Искључује: де кал ци фи ка ци ју ми трал ног за ли ска 
3848101 Ре па ра ци ја ми трал ног за ли ска, два и ви ше ли сти ћа
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
Искључује: де кал ци фи ка ци ју ми трал ног за ли ска 

627Анулопластикамитралногзалиска

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

3847500 Ану ло пла сти ка ми трал ног за ли ска
3847700 Ану ло пла сти ка ми трал ног за ли ска са уград њом пр

сте на
Ану ло пла сти ка ми трал ног за ли ска са ин сер ци јом Ко сгров

Едвард со вог (Cosgrov-Edwards) пр сте на

628Заменамитралногзалиска

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
3848802 За ме на ми трал ног за ли ска ме ха нич ком про те зом
3848803 За ме на ми трал ног за ли ска би о про те зом
3848902 За ме на ми трал ног за ли ска хо мо граф том

7.5.3РЕКОНСТРУКЦИЈА

629Процедуререконструкцијенамитралномзалиску

3848500 Ре кон струк ци ја пр сте на ми трал ног за ли ска
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– де кал ци фи ка ци ја ми трал ног за ли ска 

7.5.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

630Осталепроцедуренамитралномзалиску

3845616 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ми трал ном 
за ли ску без кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865305 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ми трал ном 
за ли ску са кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.6СРЦЕ–ТРИКУСПИДАЛНИЗАЛИСТАК

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.6.1ИНЦИЗИЈА

631Процедуреинцизијенатрикуспидалномзалиску

3845611 Отво ре на вал ву ло то ми ја три ку спи дал ног за ли ска
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.6.2РЕПАРАЦИЈА

632Репарацијатрикцуспидалногзалиска

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
– ану ло пла сти ка за ли ска 
3848002 Ре па ра ци ја три ку спи дал ног за ли ска, је дан ли стић
3848102 Ре па ра ци ја три ку спи дал ног за ли ска, два и ви ше ли

сти ћа

633Анулопластикатрикуспидалногзалиска

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3847501 Ану ло пла сти ка три ку спи дал ног за ли ска
3847701 Ану ло пла сти ка три ку спи дал ног за ли ска са уград

њом пр сте на
Ану ло пла сти ка три ку спи дал ног за ли ска са ин сер ци јом Ко

сгров Едвард со вог (Cosgrov-Edwards) пр сте на

634Заменатрикуспидалногзалиска

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
3848804 За ме на три ку спи дал ног за ли ска ме ха нич ком про те зом
3848805 За ме на три ку спи дал ног за ли ска би о про те зом
3848903 За ме на три ку спи дал ног за ли ска хо мо граф том



7.6.3ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

635Осталепроцедуренатрикуспидалномзалиску

3845617 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на три ку спи дал
ном за ли ску без кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865306 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на три ку спи дал
ном за ли ску са кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.7СРЦЕ–ЗАЛИСТАКПУЛМОНАЛНЕАРТЕРИЈЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.7.1ИНЦИЗИЈА

636Процедуреинцизијеназалискупулмоналнеартерије

3845601 Отво ре на вал ву ло то ми ја на за ли ску пул мо нал не ар
те ри је

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.7.2РЕПАРАЦИЈА

637Репарацијаилизаменазалискапулмоналнеартерије

3827003 Пер ку та на ба лон вал ву ло пла сти ка за ли ска пул мо
нал не ар те ри је

Укључује: ка те те ри за ци ју ср ца
3848806 За ме на за ли ска пул мо нал не ар те ри је ме ха нич ком 

про те зом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
3848807 За ме на за ли ска пул мо нал не ар те ри је би о про те зом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
3848904 За ме на за ли ска пул мо нал не ар те ри је хо мо граф том
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
–кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 
3848905 За ме на за ли ска пул мо нал не ар те ри је хе те ро граф

том без стен та
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни над зор акут ног ин фек тив ног ен до кар ди ти са за 

вре ме про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
– ре кон струк ци ја суб вал ву лар них струк ту ра 

7.7.3ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

638Осталепроцедуреназалискупулмоналнеартерије

3845618 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на за ли ску плућ
не ар те ри је без кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865307 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на за ли ску плућ
не ар те ри је са кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.8СРЦЕ–МИОКАРД

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.8.1ИНЦИЗИЈА

639Процедуреинцизијенамиокардијуму

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

3865000 Ми о то ми ја ср ца
3865002 Тран сми о кар ди јал на ре ва ску ла ри за ци ја на отво ре

ном ср цу
3865003 Оста ле тран сми о кар ди јал не ре ва ску ла ри за ци је
Тран сми о кар ди ја нал ре ва ску ла ри за ци ја:
– пер ку та на
– то ра ко скоп ска

7.8.2ЕКСЦИЗИЈА

640Процедуреексцизијенамиокардијуму

3841803 Би оп си ја ср ча ног ми ши ћа
Би оп си ја ср ца (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3827500 Би оп си ја ср ча ног ми ши ћа са ка те те ри за ци јом ср ца
3865001 Ми ек то ми ја ср ца
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.8.3РЕПАРАЦИЈА

641Процедуререпарацијенамиокардијуму

9020600 Кар ди о ми о пла сти ка
Укључује: ин сер ци ју кар ди о сти му ла то ра
ми шић ни тран сфер
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.8.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

642Презервацијамиокарда

3860000 Кар ди о пул мо нал ни бај пас, цен трал на ка ну ла ци ја
Кар ди о пул мо нал ни бај пас (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Екс тра кор по ре ал на цир ку ла ци ја цен трал ном ка ну ла ци јом
Укључује: про це ду ру у ве зи са хи рур шким за хва том на отво

ре ном ср цу
про це ду ру са упо тре бом ма ши не за ве штач ко ср це и плу ћа
Искључује: спе ци фич не про це ду ре са кар ди о пул мо нал ним 

бај па сом 
3860300 Кар ди о пул мо нал ни бај пас, пе ри фер на ка ну ла ци ја
Екс тра кор по ре ал на цир ку ла ци ја по мо ћу пе ри фер не ка ну ла ци је
Укључује: про це ду ру у ве зи са хи рур шким за хва том на отво

ре ном ср цу
про це ду ру са упо тре бом ма ши не за ве штач ко ср це и плу ћа
Искључује: спе ци фич не про це ду ре са кар ди о пул мо нал ним 

бај па сом 
3862701 По де ша ва ње ка ни ле за кар ди о пул мо нал ни бај пас
Ре по зи ци о ни ра ње ка ни ле за кар ди о пул мо нал ни бај пас
2207500 Ду бо ка хи по тер ми ја са аре стом цир ку ла ци је
Ду бо ка хи по тер ми ја са аре стом ср ца
Хи по тер мич ки арест
3858800 Кар ди о пле ги ја
Ан те град но/ре тро град но убри зга ва ње кр ви или кри ста ла за 

кар ди о пле ги ју кроз ка те тер/ка ну лу на ко ро нар ном си ну су
Укључује: про це ду ру по мо ћу:
– пум пе за ки се о ник
– ро лер пум пе
3857700 Це ре брал на пер фу зи ја то ком хи по тер мич ког аре ста
Ан те град на или ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја то ком хи

по тер мич ког аре ста
9022500 Екс тра кор по рал на мем бран ска ок си ге на ци ја 

[ЕКМО] – ве новен ска, ар те риј ско вен ска
Искључује: екс тра кор по ре ал на цир ку ла ци ја за хи рур шки за

хват на отво ре ном ср цу по мо ћу ка ну ла ци је:
– цен трал не 
– пе ри фер не 
3862702 По де ша ва ње ка ни ле за екс тра кор по ре ал ну мем

бран ску ок си ге на ци ју
Ре по зи ци о ни ра ње ка ни ле за екс тра кор по ре ал ну мем бран ску 

ок си ге на ци ју



7.9СРЦЕ–ПЕРИКАРД

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.9.1ИНЦИЗИЈА

643Дренажасрца

3835900 Пе ри кар ди о цен те за
3845000 Тран сто ра кал на дре на жа пе ри кар да
Тран сто ра кал но отва ра ње про зо ра на пе ри кар ду
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3845200 Суб кси фо ид на дре на жа пе ри кар да
Суб кси фо ид но отва ра ње про зо ра на пе ри кар ду
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3845001 То ра ко скоп ска дре на жа пе ри кар да
То ра ко скоп ско отва ра ње про зо ра на пе ри кар ду

644Осталепроцедуреинцизијенаперикарду

3864700 Одва ја ње при ра сли ца у груд ном ко шу
Одва ја ње при ра сли ца:
– зи да груд ног ко ша
– пе ри кар да
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.9.2ЕКСЦИЗИЈА

645Биопсијаперикардијума

3843602 То ра ко ско пи ја са би оп си јом пе ри кар да
38436021 Пе ри кар ди о ско пи ја са би оп си јом пе ри кар да
3845002 Би оп си ја пе ри кар да, тран сто ра кал ни при ступ
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3845003 Би оп си ја пе ри кар да, суб кси фо ид ни при ступ
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас

646Осталепроцедуреексцизијенаперикардијуму

3845606 То ра ко скоп ска екс ци зи ја ле зи је пе ри кар да
Укључује: ци сту
3845605 Екс ци зи ја ле зи је пе ри кар да
Укључује: ци сту
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3844701 То ра ко скоп ска пе ри кар ди ек то ми ја, суб то тал на или 

ком плет на
То ра ко скоп ска пар ци јал на пе ри кар ди ек то ми ја за отва ра ње 

про зо ра на пе ри кар ду
3844700 Пе ри кар ди ек то ми ја, суб то тал на или ком плет на
Пар ци јал на пе ри кар ди ек то ми ја за отва ра ње про зо ра на пе ри

кар ду
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас

7.10СРЦЕ–ОСТАЛЕОБЛАСТИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.10.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

647Имплантацијапривременетрансвенскеелектроде
пејсмејкераилидефибрилатора

Ин сер ци ја при вре ме не ен до кар ди јал не елек тро де
Искључује: про це ду ру ко ја се оба вља у ве зи са хи рур шким 

за хва том на ср цу – ши фру из о ста ви ти
3825600 Им план та ци ја при вре ме не ен до вен ске елек тро де у 

прет ко мо ру
3825601 Им план та ци ја при вре ме не ен до вен ске елек тро де у 

ко мо ру

648Имплантацијаперманентнетрансвенскеелектроде
пејсмејкераилидефибрилатора

Уме та ње пер ма нент не ен до кар ди јал не елек тро де
Укључује: про це ду ру пер ку та ним при сту пом
3836800 Им план та ци ја пер ма нент не ен до вен ске елек тро де 

пејс меј ке ра у ле ву ко мо ру
Укључује: про це ду ру ин сер ци је кроз ко ро нар ни си нус
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра пејс меј ке ра 
– исер ци ја трај не тран све но зне елек тро де у ср ча ну шу пљи ну 

за пејс меј кер 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3839001 Им план та ци ја пер ма нент не ен до вен ске елек тро де 

де фи бри ла то ра у ле ву ко мо ру
Укључује: про це ду ру ин сер ци је кроз ко ро нар ни си нус
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног)
– ин сер ци ја трај не тран све но зне елек тро де у ср ча ну шу пљи

ну за де фи бри ла тор 
3835000 Им план та ци ја пер ма нент не ен до вен ске елек тро де 

пејс меј ке ра у прет ко мо ру
Ин сер ци ја пер ма нент не тран свен ске елек тро де пејс меј ке ра 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: про це ду ру ин сер ци је у ле ву прет ко мо ру, де сну 

прет ко мо ру или де сну ко мо ру
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра пејс меј ке ра
– исер ци ја трај не тран све но зне елек тро де у ле ву ко мо ру за 

кар диј ла ни пејс меј кер 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3839002 Им план та ци ја пер ма нент не ен до вен ске елек тро де 

де фи бри ла то ра у оста ле ср ча не шу пљи не
Ин сер ци ја пер ма нент не тран свен ске елек тро де де фи бри ла то

ра (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: про це ду ру ин сер ци је у ле ву прет ко мо ру, де сну 

прет ко мо ру или де сну ко мо ру
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног) 
– исер ци ја трај не тран све но зне елек тро де у ле ву ко мо ру за 

кар диј ла ни пејс меј кер 

649Имплантацијаосталихелектродаилињихових
прикључакапејсмејкераилидефибрилатора

9020201 По ста вља ње при вре ме не тран ску та не елек тро де 
пејс меј ке ра

Искључује: про це ду ру ко ја се оба вља у ве зи са хи рур шким 
за хва том на ср цу – ши фру из о ста ви ти

90202011 По ста вља ње суб ку та не елек тро де де фи бри ла то ра
9020200 Им план та ци ја при вре ме не епи кар ди јал не елек тро

де пејс меј кер
Ин сер ци ја при вре ме не ми о ар ди јал не елек тро де пејс меј ке ра
Укључује:про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ног при сту пом
– то ра ко то ми јом
Искључује: про це ду ру:
– ко ја се оба вља у ве зи са хи рур шким за хва том на ср цу – ши

фру из о ста ви ти
– ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са функ ци ја ма де фи бри ла

то ра 
9020202 Им план та ци ја при вре ме не епи кар ди јал не елек тро

де де фи бри ла то ра
Ин сер ци ја при вре ме не ми о кар ди јал не елек тро де де фи бри ла

то ра
Укључује:про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ног при сту пом
– то ра ко то ми јом



Искључује: про це ду ру ко ја се оба вља у ве зи са хи рур шким 
за хва том на ср цу – ши фру из о ста ви ти

3839000 Им план та ци јапеч (patch) елек тро да де фи бри ла то ра
Ин сер ци ја при клљу ча ка де фи бри ла то ра:
– епи кар ди јал но
– ми о кар ди јал но
Укључује: ус по ста вља ње ве за из ме ђу при кљу ча ка и ге не ра то ра
про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ног при сту пом
– то ра ко то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ин сер ци ја ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног) 
3847300 Им план та ци ја пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро

де пејс меј ке ра суб кси фо ид ним при сту пом
Ин сер ци ја пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де пејс меј ке

ра суб кси фо ид ним при сту пом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3847301 Им план та ци ја пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро

де де фи бри ла то ра суб кси фо ид ним при сту пом
Ин сер ци ја пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де де фи бри

ла то ра суб кси фо ид ним при сту пом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног) 
3847000 Им план та ци ја пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро

де пејс меј ке ра то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Ин сер ци ја пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де пејс меј ке ра:
– стер но то ми јом
– то ра ко то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3847001 Им план та ци ја пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро

де де фи бри ла то ра то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Ин сер ци ја пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де де фи бри

ла то ра:
– стер но то ми јом
– то ра ко то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног) 
3865400 Им план та ци ја пер ма нент не елек тро де пејс меј ке ра у 

ле ву ко мо ру то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3865403 Им план та ци ја пер ма нент не елек тро де де фи бри ла

то ра у ле ву ко мо ру то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног) 

650Имплантацијагенераторапејсмејкера

3835300 Импнлан та ци ја ге не ра то ра пејс меј ке ра
Ин сер ци ја:
– би вен три ку лар ног пејс меј ке ра
– ср ча ног:
– пејс меј кер уре ђа ја
– уре ђа ја за ре син хро ни за ци о ну те ра пи ју [ЦРТ]
– за две  }
– за јед ну  } ко мо ру/е пејс меј кер
– за три  }
Укључује: елек тро фи зи о ло шка про у ча ва ња ср ца 
фор ми ра ње џе па (аб до ми нал ног) (у гру ди ма) за им план та ци

ју ге не ра то ра
те стра ње им план ти ра ног пејс меј ке ра или де фи бри ла то ра

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја пер ма нент не елек тро де 
Искључује: ср ча ни:
– уре ђај за пра ће ње до га ђа ја (looprecorder) 
– уре ђај за ре син хро ни за ци ју са мо гућ но сти ма де фи бри ла то

ра пејс меј кер у ком би на ци ји са ауто мат ским им плант ним кар ди о
вер тер ним де фи бри ла то ром 

за ме ну ге не ра то ра пејс меј ке ра 

653Имплантацијадефибрилатора

3839300 Им план та ци ја де фи бри ла то ра
Им план та ци ја ауто мат ског де фи бри ла то ра 
Им план та ци ја (ауто мат ског) де фи бри ла то ра са функ ци ја ма 

пејс меј ке ра
Ин сер ци ја:
– ауто мат ског им плант ног кар ди о вер тер ског де фи бри ла то ра
– ср ча ног уре ђа ја за ре син хро ни за ци ју са мо гућ но сти ма де

фи бри ла то ра
– уре ђа ја за две ко мо ре 
– им плант ног кар ди о вер те ра
– им плант ног кар ди о вер тер ског де фи бри ла то ра (ге не ра то ра)
– уре ђа ја за јед ну ко мо ру 
Укључује: фор ми ра ње џе па (аб до ми нал ног) (у гру ди ма) за 

им план та ци ју ге не ра то ра
те стра ње им план ти ра ног пејс меј ке ра или де фи бри ла то ра
ин тра о пе ра тив на ме ре ња или те сти ра ња им план ти ра ног де

фи бри ла то ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја:
– при кљу ча ка 
– трај них елек тро да 
Искључује: за ме ну ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) 

(им плант ног) 
38393001 Им план та ци ја де фи бри ла то ра у ин фра ма мар ни ој 

по зи ци ји

654Подешавање,заменаилиуклањањеелектрода
пејсмејкераилидефибрилатора

9020300 По де ша ва ње ен до вен ске елек тро де за пејс меј кер
Ре па ра ци ја  }
Ре по зи ци о ни ра ње } тран свен ске елек тро де пејс меј ке ра
Ре ви зи ја  }
Ста би ли за ци ја  }
Искључује:про це ду ру:
– на ле вој ко мо ри то ра ко то ми јом, стер но то ми јом или суб кси

фо ид ним при сту пом 
– са функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
9020308 По де ша ва ње ен до вен ске елек тро де за де фи бри ла тор
Ре па ра ци ја  }
Ре по зи ци о ни ра ње }  тран свен ске елек тро де  

де фи бри ла то ра
Ре ви зи ја  }
Ста би ли за ци ја  }
Искључује: про це ду ру на ле вој ко мо ри то ра ко то ми јом, стер

но то ми јом или суб кси фо ид ним при сту пом 
9020302 По де ша ва ње елек тро де пејс меј ке ра у ле вој ко мо ри 

то ра ко то ми јом, стер но то ми јом или суб кси фо ид ним при сту пом
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
9020309 По де ша ва ње елек тро де де фи бри ла то ра у ле вој ко мо

ри то ра ко то ми јом, стер но то ми јом или суб кси фо ид ним при сту пом
3845621 По де ша ва ње епи кар ди јал не елек тро де пејс меј ке ра
Ре па ра ци ја  }
Ре по зи ци о ни ра ње }  епи кар ди јал не елек тро де  

пејс меј ке ра
Ре ви зи ја  }
Ста би ли за ци ја  }
Укључује:про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ним при сту пом
– то ра ко то ми јом



Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 
функ ци ја ма де фи бри ла то ра

3845628 По де ша ва ње епи кар ди јал не елек тро де де фи бри ла
то ра

Ре па ра ци ја  }
Ре по зи ци о ни ра ње }  епи кар ди јал не елек тро де  

де фи бри ла то ра
Ре ви зи ја  }
Ста би ли за ци ја  }
Укључује:про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ним при сту пом
– то ра ко то ми јом
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
9020303 За ме на при вре ме не тран свен ске елек тро де пејс меј

ке ра
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
9020310 За ме на при вре ме не тран свен ске елек тро де за де фи

бри ла тор
3845622 За ме на при вре ме не епи кар ди јал не елек тро де за 

пејс меј кер
За ме на при вре ме не ми о кар ди јал не елек тро де за пејс меј кер
Укључује:про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ним при сту пом
– то ра ко то ми јом
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3845629 За ме на при вре ме не епи кар ди јал не елек тро де за де

фи бри ла тор
За ме на при вре ме не ми о кар ди јал не елек тро де за де фи бри ла тор
Укључује: про це ду ру то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
3839003 За ме на печ (patch) елек тро да за де фи бри ла тор
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3836801 За ме на пер ма нент не ен до вен ске елек тро де за пејс

меј кер у ле вој ко мо ри
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру:
– то ра ко то ми јом или стер но то ми јом 
– са функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3836803 За ме на пер ма нент не ен до вен ске елек тро де де фи

бри ла то ра у ле вој ко мо ри
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
Искључује:про це ду ру то ра ко то ми јом или стер но то ми јом 
3835001 За ме на пер ма нент не ен до вен ске елек тро де за пејс

меј кер у оста лим ср ча ним шу пљи на ма
За ме на пер ма нент не тран свен ске елек тро де за пејс меј кер 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: про це ду ру у ле вој прет ко мо ри, де сној прет ко мо

ри или де сној ко мо ри
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3835003 За ме на пер ма нент не ен до вен ске елек тро де де фи

бри ла то ра у оста лим ср ча ним шу пљи на ма
За ме на пер ма нент не тран свен ске елек тро де за де фи бри ла тор 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: про це ду ру у ле вој прет ко мо ри, де сној прет ко мо

ри или де сној ко мо ри
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3865401 За ме на пер ма нент не елек тро де пејс меј ке ра у ле вој 

ко мо ри то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на пејс меј ке ра 
Искључује: са функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3865404 За ме на пер ма нент не елек тро де ле ве ко мо ре за де

фи бри ла тор то ра ко то ми јом или стер но то ми јом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3845623 За ме на пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де за 

пејс меј кер суб кси фо ид ним при сту пом
За ме на пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за пејс меј кер 

суб кси фо ид ним при сту пом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на пејс меј ке ра
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3845630 За ме на пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де де

фи бри ла то ра суб кси фо ид ним при сту пом
За ме на пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за де фи бри ла

тор суб кси фо ид ним при сту пом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3845624 За ме на пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де пејс

меј ке ра то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
За ме на пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за пејс меј кер 

то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на пејс меј ке ра 
Искључује: са функ ци ја ма де фи бри ла то ра 
3845631 За ме на пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де де

фи бри ла то ра то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
За ме на пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за де фи бри ла

тор то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
9020304 Укла ња ње при вре ме не ен до вен ске елек тро де пејс

меј ке ра
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
9020311 Укла ња ње при вре ме не ен до вен ске елек тро де де фи

бри ла то ра
3845625 Укла ња ње при вре ме не епи кар ди јал не елек тро де 

пејс меј ке ра
Укла ња ње при вре ме не ми о кар ди јал не елек тро де за пејс меј кер
Укључује:про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ним при сту пом
– то ра ко то ми јом
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3845632 Укла ња ње при вре ме не епи кар ди јал не елек тро де де

фи бри ла то ра
Укла ња ње при вре ме не ми о кар ди јал не елек тро де за де фи бри

ла тор
Укључује: про це ду ру:
– стер но то ми јом
– суб кси фо ид ним при сту пом
– то ра ко то ми јом
3839004 Укла ња ње печ(patch) елек тро да де фи бри ла то ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3836802 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де пејс

меј ке ра у ле вој ко мо ри
Укључује: про це ду ру са ма ну ел ним по вла че њем
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3836804 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де де

фи бри ла то ра у ле вој ко мо ри
Укључује: про це ду ру са ма ну ел ним по вла че њем
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им

плант ног) 
3835002 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де пејс

меј ке ра у оста лим ср ча ним шу пљи на ма
Укла ња ње пер ма нент не тран свен ске елек тро де за пејс меј кер 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: про це ду ру:
– са ма ну ел ним по вла че њем
– у ле вој прет ко мо ри, де сној прет ко мо ри или де сној ко мо ри



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3835004 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де де

фи бри ла то ра у оста лим ср ча ним шу пљи на ма
Укла ња ње пер ма нент не тран свен ске елек тро де за де фи бри

ла тор (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: про це ду ру:
– са ма ну ел ним по вла че њем
– у ле вој прет ко мо ри, де сној прет ко мо ри или де сној ко мо ри
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3835801 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де пејс

меј ке ра из ле ве ко мо ре си сте мом за екс трак ци ју
Укључује: упо тре бу:
– омо та ча за из вла че ње
– шип ке за из вла че ње
– хва таљ ке
Напомена: Оба вља се за из вла че ње хро нич не (ду же од шест 

ме се ци) им план ти ра не елек тро де
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3835802 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де де

фи бри ла то ра из ле ве ко мо ре си сте мом за екс трак ци ју
Укључује: упо тре бу:
– омо та ча за из вла че ње
– шип ке за из вла че ње
– хва таљ ке
Напомена: Оба вља се за из вла че ње хро нич не (ду же од шест 

ме се ци) им план ти ра не умет ну те елек тро де
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3835800 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де пејс

меј ке ра из оста лих ср ча них шу пљи на ма си сте мом за екс трак ци ју
Укла ња ње пер ма нент не тран свен ске елек тро де (не кла си фи

ко ва но на дру гом ме сту) за пејс меј кер уре ђа јем за из вла че ње
Укључује:про це ду ру из ле ве прет ко мо ре, де сне прет ко мо ре 

и де сне ко мо ре
упо тре бу:
– омо та ча за из вла че ње
– шип ке за из вла че њет
– хва таљ ке
Напомена: Оба вља се за из вла че ње хро нич но (ду же од шест 

ме се ци) им план ти ра не елек тро де
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3835803 Укла ња ње пер ма нент не ен до вен ске елек тро де де

фи бри ла то ра из оста лих ср ча них шу пљи на ма си сте мом за екс
трак ци ју

Укла ња ње пер ма нент не тран свен ске елек тро де (не кла си фи
ко ва но на дру гом ме сту) за де фи бри ла тор уре ђа јем за из вла че ње

Укључује: про це ду ру из ле ве прет ко мо ре, де сне прет ко мо ре 
и де сне ко мо ре

упо тре бу:
– омо та ча за из вла че ње
– шип ке за из вла че ње
– хва таљ ке
Напомена: Оба вља се за из вла че ње хро нич не (ду же од шест 

ме се ци) им план ти ра не елек тро де
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3865402 Укла ња ње пер ма нент не елек тро де пејс меј ке ра из 

ле ве ко мо ре то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3865405 Укла ња ње пер ма нент не елек тро де де фи бри ла то ра 

из ле ве ко мо ре то ра ко то ми јом или стер но то ми јом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3845626 Укла ња ње пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де 

пејс меј ке ра суб кси фо ид ним при сту пом
Укла ња ње пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за пејс меј

кер суб кси фо ид ним при сту пом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3845633 Укла ња ње пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де 

де фи бри ла то ра суб кси фо ид ним при сту пом
Укла ња ње пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за де фи

бри ла тор суб кси фо ид ним при сту пом 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 
3845627 Укла ња ње пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де 

пејс меј ке ра то ра ко то ми јом или стер но то ми јом 
Укла ња ње пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за пејс меј

кер то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње пејс меј ке ра 
Искључује: про це ду ру ин сер ци је елек тро сти му ла то ра са 

функ ци ја ма де фи бри ла то ра
3845634 Укла ња ње пер ма нент не епи кар ди јал не елек тро де 

де фи бри ла то ра то ра ко то ми јом или стер но то ми јом 
Укла ња ње пер ма нент не ми о кар ди јал не елек тро де за де фи

бри ла тор то ра ко то ми јом или стер но то ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на ге не ра то ра де фи бри ла то ра (ауто мат ског) (им плант ног) 

655Подешавање,заменаилиуклањањепејсмејкера

9020305 По де ша ва ње пејс меј ке ра
Ре па ра ци ја  }
Ре по зи ци о ни ра ње  } пејс меј ке ра
Ре ви зи ја  }
Укључује: ре ви зи ју или ре ло ка ци ју ко жног џе па
те сти ра ње им план ти ра ног пејс меј ке ра или де фи бри ла то ра
Искључује: ре ви зи ју или ре ло ка ци ју са мо ко жног џе па 
3835301 За ме на пејс меј ке ра
Укључује: ре ви зи ју или ре ло ка ци ју ко жног џе па
те сти ра ње им план ти ра ног пејс меј ке ра или де фи бри ла то ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на елек тро де 
3835302 Укла ња ње пејс меј ке ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње елек тро де 

656Подешавање,заменаилиуклањањедефибрилатора

9020306 По де ша ва ње де фи бри ла то ра
Ре па ра ци ја  }
Ре по зи ци о ни ра ње  } де фи бри ла то ра
Ре ви зи ја  }
Укључује: ре ви зи ју или ре ло ка ци ју ко жног џе па
те сти ра ње им план ти ра ног пејс меј ке ра или де фи бри ла то ра
Искључује: ре ви зи ју или ре ло ка ци ју са мо ко жног џе па 
3839301 За ме на де фи бри ла то ра
Укључује: ре ви зи ју или ре ло ка ци ју ко жног џе па
те сти ра ње им план ти ра ног пејс меј ке ра или де фи бри ла то ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за ме на:
– елек тро де 
– при кљу ча ка 
9020307 Укла ња ње де фи бри ла то ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње:
– елек тро де
– при кљу ча ка 

657Осталепроцедурепримене,инсерцијеиуклањања
наосталимобластимасрца

1381800 Уме та ње ба лон ског ка те те ра у де сни део ср ца због 
пра ће ња 

СвонГан цов (Swan-Ganz) ка те тер



Укључује: ме ре ње ми нут ног ср ча ног во лу ме на (output)
мо ни то ринг укље ште ног (wedge)при ти ска пул мо нал не ар те

ри је
ми ни мал но ин ва зив ни хе мо ди нам ски мо ни то ринг (ПИЦ ЦО, 

ЛИД ЦО...)
кон ти ну и ра ни хе мо ди нам ски мо ни то ринг

7.10.2ЕКСЦИЗИЈА

659Уклањањедонаторовогсрцаилиплућа

Укључује: ало графт:
– одр жа ва ње
– при пре му
9020400 Укла ња ње до нор ског ср ца за тран сплан та ци ју
9020401 Укла ња ње до нор ског ср ца и плу ћа за тран сплан та

ци ју

7.10.3РЕПАРАЦИЈА

660Трансплантацијасрцаилиплућа

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
9020500 Тран сплан та ци ја ср ца
9020501 Тран сплан та ци ја ср ца и плу ћа

661Осталепроцедуререпарацијенаосталимделовимасрца

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3872700 Ре па ра ци ја ин тра то ра кал них крв них су до ва
Напомена:Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
Искључује: про це ду ру ре па ра ци је:
– аор те 
– глав не пул мо нал не ар те ри је 
– шу пље ве не(venacava)
3872701 Ре па ра ци ја ин тра то ра кал них крв них су до ва са ана

сто мо зом
Напомена: Оба вља се код уро ђе них ср ча них бо ле сти
Искључује: про це ду ру ре па ра ци је:
– аор те 
– глав не пул мо нал не ар те ри је 
– шу пље ве не(venacava) 

7.10.4РЕКОНСТРУКЦИЈА

662Процедуререконструкцијенаосталимобластимасрца

3849000 Ре кон струк ци ја и по нов на им план та ци ја суб вал ву
лар них струк ту ра

Ре па ра ци ја ре кон струк ци јом и по нов ном им план та ци јом:
– вла ка на те ти ве (chor dae ten di ne ae)
– па пи лар ног ми ши ћа
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– за ме на за ли ска:
– ми трал ног 
– три ку спид ног 

7.10.5РЕВИЗИЈА

663Процедуреревизијенаосталимобластимасрца

9021900 Ре ви зи ја или ре ло ка ци ја ко жног џе па за пејс меј кер 
или де фи бри ла тор

Укључује: об ра ду
Искључује: про це ду ру:
– ре па ра ци је, ре по зи ци о ни ра ња или ре ви зи је ге не ра то ра:
– де фи бри ла то ра 
– пејс меј ке ра 
– за ме ну ге не ра то ра:
– де фи бри ла то ра 
– пејс меј ке ра 

7.10.6ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

664Процедурепоновнеоперацијенаосталим
областимасрца

3864000 По нов на опе ра ци ја за оста ле про це ду ре на ср цу, не
кла си фи ко ва на на дру гом ме сту

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Првошифрирати:
– оба вље ну хи ру шку про це ду ру или про це ду ре

7.10.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

665Електрофизиолошкоиспитивањесрца

3820900 Елек тро фи зи о ло шко ис пи ти ва ње ср ца, три или ма
ње ка те те ра

Ис пи ти ва ње:
– атри о вен три ку лар не про во дљи во сти
– функ ци ју си ну сног чво ра
– син ко пе
Јед но став но ис пи ти ва ње ко мор ске та хи кар ди је
Искључује: про це ду ру са ин сер ци јом ге не ра то ра пејс меј ке ра 
3821200 Елек тро фи зи о ло шко ис пи ти ва ње ср ца, че ти ри и ви

ше ка те те ра
Те сти ра ње на ле ко ве за ан тиарит ми ју
Ком плек сно ис пи ти ва ње ко мор ске та хи кар ди је
Ин дук ци ја ко мор ске та хи кар ди је
Ин тра о пе ра тив ни ма пинг ср ца
Искључује: про це ду ру са ин сер ци јом ге не ра то ра пејс меј ке ра 
3821300 Елек тро фи зи о ло шко ис пи ти ва ње ср ца због те сти

ра ња прет ход но ин сер то ва ног де фи бри ла то ра

666Осталепроцедуренаосталимделовимасрца

3849300 Опе ра тив ни трет ман акут ног ин фек тив ног ен до кар
ди ти са то ком про це ду ре на ср ча ном за ли ску

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Првошифрирати:
– оба вље ну про це ду ру или про це ду ре на ср ча ном за ли ску 
3845600 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ср цу без кар

ди о пул мо нал ног бај па са
Искључује: ин тра то ра кал не про це ду ре на:
– за ли ску аор те 
– прет ко мо ри
– ми трал ном за ли ску 
– пул мо нар ном за ли ску 
– сеп ту ми ма 
– три ку спи дал ном за ли ску 
– ко мо ри
– крв ним су до ви ма ср ца 
3865300 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ср цу са кар

ди о пул мо нал ним бај па сом
Отво ре ни хи рур шки за хват на отво ре ном ср цу са кар ди о пул

мо нал ним бај па сом (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Искључује: ин тра то ра кал не про це ду ре на:
– за ли ску аор те 
– прет ко мо ри
– ми трал ном за ли ску 
– пул мо нар ном за ли ску 
– сеп ту ми ма 
– три ку спи дал ном за ли ску 
– ко мо ри 
– крв ним су до ви ма ср ца 

7.11КОРОНАРНЕАРТЕРИЈЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.11.1ПРЕГЛЕД

667Катетеризацијасрца

Укључује: ме ре ње ми нут ног во лу ме на ср ца
кри ве обо је не ди ла та ци је
тест оп те ре ће ња



флу о ро ско пи ју
ок си ме три ју
де тек ци ју шан та
Искључује: про це ду ру са ко ро нар ном ан ги о гра фи јом 
3820000 Ка те те ри за ци ја де сне стра не ср ца
3820300 Ка те те ри за ци ја ле ве стра не ср ца
3820600 Ка те те ри за ци ја де сне и ле ве стра не ср ца
8066700 Од ре ђи ва ње фрак ци о не ре зер ве про то ка по мо ћу 

жи це за ин тра ко ро нар но ме ре ње при ти ска уз фар ма ко ло шку хи
пе ре ми ју

8066701 Ис пи ти ва ње ко ро нар не ар те ри је ме то дом ин тра ва
ску лар ног ул тра зву ка

8066702 Ис пи ти ва ње ко ро нар не ар те ри је ме то дом оп тич ке 
ко е хе рент не то мо гра фи је

668Коронарнаангиографија(коронарографија)

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– аор то гра фи ја 
– вен три ку ло гра фи ја 
3821500 Ко ро нар на ан ги о гра фи ја (ко ро на ро гра фи ја)
3821800 Ко ро нар на ан ги о гра фи ја са ка те те ри за ци јом ле ве 

стра не ср ца (ко ро на ро гра фи ја)
3821801 Ко ро нар на ан ги о гра фи ја са ка те те ри за ци јом де сне 

стра не ср ца (ко ро на ро гра фи ја)
3821802 Ко ро нар на ан ги о гра фи ја са ка те те ри за ци јом ле ве и 

де сне стра не ср ца (ко ро на ро гра фи ја)

7.11.2ЕКСЦИЗИЈА

669Процедуреексцизијенакоронарнимартеријама

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко ро нар на ан ги о гра фи ја 
Укључује: про це ду ру код ар те риј ског и вен ског аор то ко ро

нар ног граф та
3830900 Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ро та ци о на 

ате рек то ми ја [PTCRA], јед на ар те ри ја
Укључује:ан ги о пла сти ку ба ло ном
3831200 Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ро та ци о на 

ате рек то ми ја [PTCRA], јед на ар те ри ја са ин сер ци јом јед ног стен та
Укључује:ан ги о пла сти ку ба ло ном
3831201 Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ро та ци о на 

ате рек то ми ја [PTCRA], јед на ар те ри ја са ин сер ци јом 2 стен та
Укључује:ан ги о пла сти ку ба ло ном
3831500 Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ро та ци о на 

ате рек то ми ја [PTCRA], ви ше ар те ри ја
Укључује:ан ги о пла сти ку ба ло ном
3831800 Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ро та ци о на 

ате рек то ми ја [PTCRA], ви ше ар те ри ја са ин сер ци јом јед ног стен та
Укључује:ан ги о пла сти ку ба ло ном
3831801 Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ро та ци о на 

ате рек то ми ја [PTCRA], ви ше ар те ри ја са ин сер ци јом 2 стен та
Укључује:ан ги о пла сти ку ба ло ном
3850500 Отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја
Укључује: печ (patch) графт
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

7.11.3РЕПАРАЦИЈА

670Транслуминалнакоронарнаангиопластика

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко ро нар на ан ги о гра фи ја 
Укључује: ма ну ел ну и/или ме ха нич ку аспи ра ци ју ко ро нар

ног тром ба
Искључује:про це ду ру са ате рек то ми јом ко ро нар не ар те ри је 
3830000 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 

јед не ко ро нар не ар те ри је
Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ан ги о пла сти ка 

[PTCA] јед не ко ро нар не ар те ри је
3830300 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 

две и ви ше ко ро нар них ар те ри ја
Пер ку та на тран слу ми нал на ко ро нар на ан ги о пла сти ка [PTCA] 

две или ви ше ко ро нар них ар те ри ја

3830001 Отво ре на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 
јед не ко ро нар не ар те ри је

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3830301 Отво ре на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 

две или ви ше ко ро нар них ар те ри ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

671Транслуминалнакоронарнаангиопластикасауградњом
стента

Тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 
Укључује: ди ла та ци ја ар те ри је ба ло ном
про це ду ру са стен том или стен то ви ма за ис пи ра ње ле ко ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко ро нар на ан ги о гра фи ја 
Искључује:про це ду ру са ате рек то ми јом ко ро нар не ар те ри је 
3830600 Пер ку та на ин сер ци ја јед ног тран слу ми нал ног стен

та у по је ди нач ну ко ро нар ну ар те ри ју
Пе ку та на им план та ци ја јед ног стен та у по је ди нач ну ко ро

нар ну ар те ри ју
3830601 Пер ку та на ин сер ци ја два или ви ше тран слу ми нал

на стен та у по је ди нач ну ко ро нар ну ар те ри ју
Пе ку та на им план та ци ја два или ви ше стен та у по је ди нач ну 

ко ро нар ну ар те ри ју
3830602 Пер ку та на ин сер ци ја два или ви ше тран слу ми нал

на стен та у ви ше стру ке ко ро нар не ар те ри је
Пе ку та на им план та ци ја два или ви ше стен та у ви ше стру ке 

ко ро нар не ар те ри је
3830603 Отво ре на ин сер ци ја јед ног тран слу ми нал ног стен та 

у по је ди нач ну ко ро нар ну ар те ри ју
Отво ре на им план та ци ја јед ног стен та у по је ди нач ну ко ро

нар ну ар те ри ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3830604 Отво ре на ин сер ци ја два или ви ше тран слу ми нал на 

стен та у по је ди нач ну ко ро нар ну ар те ри ју
Отво ре на им план та ци ја два или ви ше стен та у у по је ди нач ну 

ко ро нар ну ар те ри ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
3830605 Отво ре на ин сер ци ја два или ви ше тран слу ми нал на 

стен та у ви ше стру ке ко ро нар не ар те ри је
Отво ре на им план та ци ја два или ви ше стен та у ви ше стру ке 

ко ро нар не ар те ри је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 

672Бајпаскоронарнеартерије–трансплантатвенесафене

Укључује: узи ма ње и при пре му ве не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ар те ри јал ни 
– ком по зит ни
– од ре ђе ни ма те ри јал (не кла си фи ко ван на дру гом ме сту) 
3849700 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног тран

сплан та та ве не са фе не
3849701 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два тран

сплан та та ве не са фе не
3849702 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу три тран

сплан та та ве не са фе не
3849703 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу че ти ри и 

ви ше тран сплан та та ве не са фе не

673Бајпаскоронарнеартерије–осталивенски
трансплантати

Укључује: узи ма ње и при пре ма ве не:
– ба зи лич не
– це фа лич не



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ар те ри јал ни 
– ком по зит ни
– од ре ђе ни ма те ри јал (ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван) 
Искључује: бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу тран

сплан та та ве не са фе не 
3849704 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног вен

ског тран сплан та та
3849705 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два вен ска 

тран сплан та та
3849706 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу три вен ска 

тран сплан та та
3849707 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу че ти ри и 

ви ше вен ских тран сплан та та

674Бајпаскоронарнеартерије–трансплантат
левеинтернеартеријемамарије[LIMA]

Укључује: узи ма ње и при пре му ве не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ком по зит ни
– од ре ђе ног ма те ри ја ла (ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван) 
– вен ски 
– отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја 
3850000 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног LIMA 

тран сплан та та
3850300 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два или ви

ше LIMA тран сплан та та

675Бајпаскоронарнеартерије–трансплантат
деснеинтернеартеријемамарије[RIMA]

Укључује:узи ма ње ве не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ком по зит ни
– од ре ђе ног ма те ри ја ла (ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван) 
– вен ског 
– отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја 
3850001 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног RI-

MA тран сплан та та
3850301 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два и ви ше 

RIMA тран сплан та та

676Бајпаскоронарнеартерије–трансплантат
радијалнеартерије

Укључује:узи ма ње и при пре му ве не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ком по зит ни
– од ре ђе ни ма те ри јал (ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван) 
– вен ски 
– отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја 
3850002 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног тран

сплан та та ра ди јал не ар те ри је
3850302 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два и ви ше 

тран сплан та та ра ди јал не ар те ри је

677Бајпаскоронарнеартерије–трансплантат
епигастричкеартерије

Укључује: на ба вља ње:
– га строепи пло ич ке ар те ри је
– ин фе ри ор но епи га стрич ке ар те ри је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:

– ком по зит ни
– од ре ђе ног ма те ри ја ла (ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван) 
– вен ски 
– отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја 
3850003 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног тран

сплан та та епи га стрич ке ар те ри је
3850303 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два и ви ше 

тран сплан та та епи га стрич ке ар те ри је

678Бајпаскоронарнеартерије–остали
артеријскитрансплантати

Укључује: узи ма ње и при пре му ар те ри је:
– ин тер ко стал не
– спле нич не
– суб кап су лар не
– ул нар не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ар те риј ски 
– ком по зит ни
– од ре ђе ног ма те ри ја ла (ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван) 
– вен ски 
– отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја
3850004 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног ар те

риј ског тран сплан та та
3850304 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два и ви ше 

ар те риј ских тран сплан та та

679Бајпаскоронарнеартерије–трансплантатоднеког
другогматеријала

Укључује: узи ма ње и при пре му:
– ар те ри је или ве не
– ар те ри ја или ве на са жи во ти ње
син те тич ког ма те ри ја ла (Go retex)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– тран сплан тат:
– ар те риј ски 
– вен ски 
– отво ре на ко ро нар на ен дар те рек то ми ја 
3850005 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, ко ри шће ње јед ног ком

по зит ног граф та 
Бај пас ко ро нар не ар те ри је, ко ри шће њем ком би на ци је граф та 

јед не ар те ри је и ар те ри је/ве не
Напомена: Ком по зит ни графт – ком би на ци ја ко ри шће њем 

две ар те ри је, ар те ри је и ве не или син те тич ког ма те ри ја ла и ве не
3850305 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, ко ри шће њем два или 

ви ше ком по зит на граф та 
Бај пас ко ро нар не ар те ри је, ко ри шће њем два или ви ше ком би

но ва на граф та ар те ри је и ар те ри је/ве не
Напомена: Ком по зит ни графт – ком би на ци ја ко ри шће њем 

две ар те ри је, ар те ри је и ве не или син те тич ког ма те ри ја ла и ве не
9020100 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу јед ног тран

сплан та та од не ког дру гог ма те ри ја ла, ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван
9020101 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу два тран

сплан та та од не ког дру гог ма те ри ја ла, ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван
9020102 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу три тран

сплан та та од не ког дру гог ма те ри ја ла, ко ји ни је ниг де кла си фи ко ван
9020103 Бај пас ко ро нар не ар те ри је, уз упо тре бу че ти ри и 

ви ше тран сплан та та од не ког дру гог ма те ри ја ла, ко ји ни је ниг де 
кла си фи ко ван

7.11.4ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

680Процедурепоновнеоперацијенакоронарнимартеријама

3863700 По нов на опе ра ци ја због ре кон струк ци је тран сплан
та та ко ро нар не ар те ри је

Укључује: дис ко нек ци ју
екс ци зи ју
уши ва ње пре ко ша ва



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
Првошифрирати:
– тран сплан тат бај па са ко ро нар не ар те ри је 

7.11.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

681Осталепроцедуренакоронарнимартеријама

3845619 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ар те ри ја ма 
ср ца без кар ди о пул мо нал ног бај па са

3865308 Оста ле ин тра то ра кал не про це ду ре на ар те ри ја ма 
ср ца са кар ди о пул мо нал ним бај па сом

7.12АОРТА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.12.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

682Процедурепримене,инсерцијеиуклањањанааорти

3836200 Пер ку та на ин сер ци ја ин трааорт не ба лон пум пе
3860900 Ин сер ци ја ин трааорт не ба лон пум пе ар те ри о то ми јом
Ин сер ци ја ин трааорт не ба лон пум пе по мо ћу ка те те ра
3861200 Укла ња ње ин трааорт не ба лон пум пе
Искључује: про це ду ру са графт за кр пом 

7.12.2РЕПАРАЦИЈА

Искључује: ре па ра ци ју ра не на аор ти 
за ме ну то ра кал не ане у ри зме 

684Репарацијаузлазногделаторакалнеаорте

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни ме наџ мент акут не руп ту ре или ди сек ци је то ра

кал не аор те 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом лу ка аор те 
3855000 Ре па ра ци ја уз ла зног де ла то ра кал не аор те
3855300 Ре па ра ци ја уз ла зног де ла то ра кал не аор те са ре па

ра ци јом за ли ска аор те
3855301 Ре па ра ци ја уз ла зног де ла то ра кал не аор те са за ме

ном за ли ска аор те
3855600 Ре па ра ци ја уз ла зног де ла то ра кал не са ре па ра ци јом 

за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар те ри ја
3855601 Ре па ра ци ја уз ла зног де ла то ра кал не аор те са за ме

ном за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар те ри ја

685Репарацијалукааортеиузлазногделаторакалнеаорте

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни ме наџ мент акут не руп ту ре или ди сек ци је то ра

кал не аор те 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
3855900 Ре па ра ци ја лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не 

аор те
3856200 Ре па ра ци ја лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не 

аор те са ре па ра ци јом за ли ска аор те
3856201 Ре па ра ци ја лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не 

аор те са за ме ном за ли ска аор те
3856500 Ре па ра ци ја лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не 

аор те са ре па ра ци јом за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них 
ар те ри ја

3856501 Ре па ра ци ја лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не 
аор те са за ме ном за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар
те ри ја

686Репарацијасилазногделаторакалнеаорте

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– опе ра тив ни ме наџ мент акут не руп ту ре или ди сек ци је то ра

кал не аор те 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
3856800 Ре па ра ци ја си ла зног де ла то ра кал не аор те
3857100 Ре па ра ци ја си ла зног де ла то ра кал не аор те са ин сер

ци јом шан та

687Заменаузлазногделаторакалнеаорте

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
Искључује: про це ду ру са за ме ном лу ка аор те 
3855001 За ме на уз ла зног де ла то ра кал не аор те
3855302 За ме на уз ла зног де ла то ра кал не аор те са ре па ра ци

јом за ли ска аор те
3855303 За ме на уз ла зног де ла то ра кал не аор те са за ме ном 

за ли ска аор те
3855602 За ме на уз ла зног де ла то ра кал не аор те са ре па ра ци

јом за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар те ри ја
3855603 За ме на уз ла зног де ла то ра кал не аор те са за ме ном 

за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар те ри ја

688Заменалукааортеиузлазногделаторакалнеаорте

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
3855901 За ме на лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не аор те
3856202 За ме на лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не аор те 

са ре па ра ци јом за ли ска аор те
3856203 За ме на лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не аор те 

са за ме ном за ли ска аор те 
3856502 За ме на лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не аор те са 

ре па ра ци јом за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар те ри ја
3856503 За ме на лу ка аор те и уз ла зног де ла то ра кал не аор те 

са за ме ном за ли ска аор те и им план та ци јом ко ро нар них ар те ри ја

689Заменасилазногделаторакалнеаорте

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
3856801 За ме на си ла зног де ла то ра кал не аор те
3857101 За ме на си ла зног де ла то ра кал не аор те са ин сер ци

јом шан та

690Затварањеотвореногductusarteriosusа
Укључује: кли пинг  }
раз два ја ње  }  отво ре ног ар те риј ског ка на ла  

(ductusarteriosus) 
ли га ту ру  }
3870000 Пер ку та но за тва ра ње отво ре ног ар те риј ског ка на ла 

(ductusarteriosus)
Укључује: про це ду ру са про те зом или уре ђа јем
3870001 За тва ра ње отво ре ног ар те риј ског ка на ла (ductusar-

teriosus)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 

691Затварањеколатералнихкрвнихсудовасрца

3870002 Пер ку та но за тва ра ње ко ла те рал них крв них су до ва 
ср ца

3870003 За тва ра ње ко ла те рал них крв них су до ва ср ца



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 

693Процедуререпарацијенааорти

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ре тро град на це ре брал на пер фу зи ја за вре ме хи по тер мич ког 

аре ста 
3870600 Ре па ра ци ја аор те
3870601 Ре па ра ци ја аор те са ана сто мо зом
3871200 Ре па ра ци ја пре ки да аор те
3857200 Опе ра тив но збри ња ва ње акут не руп ту ре или ди сек

ци је то ра кал не аор те
Првошифрирати:
– ре па ра ци ју то ра кал не аор те:
– у уз ла зном де лу 
– у си ла зном де лу 
– за ме ну ане у ри зме са граф том:
– то ра кал ноаб до ми на лим 
– то ра кал ноаорт ним 
4390900 Аор то пек си ја
Аор то пек си ја за тра хе о ма ла ци јом
Тра хе о пек си ја
3861300 Укла ња ње ин трааорт не ба лон пум пе са за тва ра њем 

ар те ри је графт за кр пом

7.13АРТЕРИЈЕ

Искључује:ко ро нар не ар те ри је

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.13.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

694Артеријскакатетеризација

1330300 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја ум би ли кал не ар те ри је 
код но во ро ђен че та

Укључује: ин фу зи ју
3452101 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја ин трааб до ми нал не ар

те ри је
3452400 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја оста лих ар те ри ја
Искључује: про це ду ру:
– по ве за ну са уре ђа јем за уно ше ње ле ко ва (екс тер на пум па 

за ин фу зи ју) 
– за при ку пља ње кр ви за ана ли зу га со ва у кр ви 
– са ин сер ци јом уре ђа ја за ва ску лар ни при ступ 
3453001 Укла ња ње ар те риј ског ка те те ра
Укључује:ис кљу чи ва ње уре ђа ја за уно ше ње ле ко ва (екс тер

не пум пе за ин фу зи ју)
Искључује: укла ња ње фраг ме на та ка те те ра 
про це ду ру:
– по ве за ну са уре ђа јем за уно ше ње ле ко ва (екс тер на пум па 

за ин фу зи ју) 
– са ин сер ци јом уре ђа ја за ва ску лар ни при ступ

7.13.2ИНЦИЗИЈА

695Експлорацијаартерије

Искључује: про це ду ру оба вље ну са би ло ко јом дру гом ва
ску лар ном про це ду ром – ши фру из о ста ви ти

3410000 Екс пло ра ци ја ка ро тид не ар те ри је
3410300 Екс пло ра ци ја суб кла ви јал не ар те ри је
3410301 Екс пло ра ци ја ак си лар не ар те ри је
3410600 Екс пло ра ци ја бра хи јал не ар те ри је
3410601 Екс пло ра ци ја ра ди јал не ар те ри је
3410602 Екс пло ра ци ја ул нар не ар те ри је
3410302 Екс пло ра ци ја или јач не ар те ри је
3410303 Екс пло ра ци ја фе мо рал не ар те ри је
3410304 Екс пло ра ци ја по пли те ал не ар те ри је
3410603 Екс пло ра ци ја ти би јал не ар те ри је
3410604 Екс пло ра ци ја оста лих ар те ри ја

696Осталепроцедуреинцизијенаартеријама

3414200 Де ком пре си ја це ли јач не ар те ри је
3414500 Де ком пре си ја по пли те ал не ар те ри је
Укључује: раз два ја ње фи бро зног тки ва и ми ши ћа

7.13.3ДЕСТРУКЦИЈА

697Прекидартерије

Укључује: кли пинг
раз два ја ње
ли га ту ру
Искључује: про це ду ру за ви сце рал ну ар те риј ску ане у ри зму 
про це ду ру са би ло ко јом дру гом ва ску лар ном про це ду ром – 

ши фру из о ста ви ти
3410002 Пре кид ка ро тид не ар те ри је
4170700 Пре кид мак си лар не ар те ри је
Укључује: про це ду ру тран сан трал ним при сту пом
Напомена: Оба вља се за за у ста вља ње на зал не хе мо ра ги је
5214100 Пре кид ман ди бу лар не ар те ри је
4172500 Пре кид ет мо и дал не ар те ри је
Укључује: про це ду ру тран сор би тал ним при сту пом
про це ду ру за за у ста вља ње на зал не хе мо ра ги је
5214101 Пре кид фа ци јал не ар те ри је
5214102 Пре кид лин гвал не ар те ри је
3410310 Пре кид суб кла ви јал не ар те ри је
3410311 Пре кид ак си лар не ар те ри је
3410610 Пре кид бра хи јал не ар те ри је
3410611 Пре кид ра ди јал не ар те ри је
3410612 Пре кид ул нар не ар те ри је
3410312 Пре кид или јач не ар те ри је
3410313 Пре кид фе мо рал не ар те ри је
3410314 Пре кид по пли те ал не ар те ри је
3410613 Пре кид ти би јал не ар те ри је
3410614 Пре кид оста лих ар те ри ја

698Осталепроцедуредеструкцијенаартеријама

3384200 Кон тро ла по сто пе ра тив ног кр ва ре ња или тром бо зе 
по сле хи ру шког за хва та на ка ро тид ној или вер те брал ној ар те ри ји

3313300 Пре кид ане у ри зме ви сце рал не ар те ри је без по нов
ног ус по ста вља ња кон ти ну и те та

Укључује: ли га ту ру
Искључује: про це ду ру са по нов ним ус по ста вља њем кон ти

ну и те та:
– ана сто мо зом 
– граф том 
3316900 Пре кид руптуrиране ане у ри зме ви сце рал не ар те ри

је без по нов ног ус по ста вља ња кон ти ну и те та
Укључује: ли га ту ру
Искључује: про це ду ру са по нов ним ус по ста вља њем кон ти

ну и те та:
– ана сто мо зом 
– граф том 

7.13.4ЕКСЦИЗИЈА

699Биопсијаперифернеартерије

3410900 Би оп си ја тем по рал не ар те ри је

700Ендартеректомија

Укључује: за тва ра ње су ту ром
Искључује: ен дар те рек то ми ју ко ро нар не ар те ри је 
про це ду ру са ар те риј ским бај па сом за при пре му ме ста за 

ана сто мо зу 
3350000 Ка ро тид на ен дар те рек то ми ја
Искључује: про це ду ру са ре сек ци јом и ре а на сто мо зом 
3350600 Ен дар те рек то ми ја бра хи це фа лич ног ста бла
Ен дар те рек то ми ја бра хи о це фал не ар те ри је 
3350601 Суб кла ви јал на ен дар те рек то ми ја
3353000 Це ли јач на ен дар те рек то ми ја



3353001 Ен дар те рек то ми ја гор ње ме зен те рич не ар те ри је
3353300 Ен дар те рек то ми ја це ли јач не и гор ње ме зен те рич не 

ар те ри је
3353600 Ен дар те рек то ми ја до ње ме зен те рич не ар те ри је
Искључује: про це ду ру са би ло ко јом дру гом про це ду ром на 

до њој ме зен те рич ној ар те ри ји – ши фру из о ста ви ти
3350900 Ен дар те рек то ми ја аор те
Искључује: про це ду ру са би ло ко јом дру гом про це ду ром на 

аор ти – ши фру из о ста ви ти
3351200 Аор тоили јач на ен дар те рек то ми ја
Укључује: про це ду ру на јед ној или обе или а јач не ар те ри је
3351500 Аор тофе мо рал на ен дар те рек то ми ја
Укључује: про це ду ру на јед ној или обе фе мо рал не ар те ри је
3352100 Или јач нофе мо рал на ен дар те рек то ми ја, јед но стра на
3351501 Или јач нофе мо рал на ен дар те рек то ми ја, обо стра на
3351800 Или јач на ен дар те рек то ми ја
3352400 Ре нал на ен дар те рек то ми ја, јед но стра на
3352700 Ре нал на ен дар те рек то ми ја, обо стра на
3353900 Ен дар те рек то ми ја екс тре ми те та
Ен дар те рек то ми ја:
– за јед нич ке фе мо рал не ар те ри је
– по вр шин ске фе мо рал не ар те ри је
Искључује:про ши ре ну ен дар те рек то ми ју ду бо ке фе мо рал не 

ар те ри је 
3354200 Про ши ре на ен дар те рек то ми ја ду бо ке фе мо рал не 

ар те ри је
Ен дар те рек то ми ја 7 цм и ма ње ду жи не
Про ши ре на ен дар те рек то ми ја ду бо ке фе мо рал не атр те ри је
9022900 Оста ле ен дар те рек то ми је

701Ендартеректомијазаприпремуобластизаанастомозу

3355400 Ен дар те рек то ми ја удру же на са ар те риј ским бај па
сом за при пре му обла сти за ана сто мо зу

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ар те ри јал ни бај пас упо тре бом:
– ком по зит ног, се квен ци јал ног, кро со вер граф та 
– син те тич ког ма те ри ја ла 
– ве не
Искључује: отво ре ну ко ро нар ну ен дар те рек то ми ју 

702Артеријскаемболектомијаилитромбектомија

Искључује: ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ар те риј ског 
бај пас граф та:

– екс те ре ми те та 
– тру па
3380000 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ка ро тид не ар те

ри је
3380300 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја суб кла ви јал не 

ар те ри је
3380301 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја бра хи о це фа лич

ног ста бла 
3380600 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ак си лар не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380601 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја бра хи јал не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380602 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ра ди јал не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380603 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ул нар не ар те ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380604 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја це ли јач не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380605 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ме зен трич не ар

те ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380606 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ре нал не ар те ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380607 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја спле нич не ар те

ри је

Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380608 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја или јач не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380609 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја фе мо рал не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380610 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја по пли те ал не ар

те ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
3380611 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја ти би јал не ар те

ри је
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства
9023000 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја оста лих ар те ри

ја
Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства

703Емболектомијаилитромбектомијаартеријског
бајпасграфта

3380302 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја граф та бај па са 
ар те ри је тру па

3380612 Ем бо лек то ми ја или тром бек то ми ја граф та бај па са 
ар те ри је екс тре ми те та

Укључује: ин фу зи ју тром бо ли тич ког или дру гог сред ства

704Артеријскаатеректомија

3531200 Пер ку та на пе ри фер на ар те риј ска ате рек то ми ја
3531201 Отво ре на пе ри фер на ар те риј ска ате рек то ми ја

705Ресекцијалезијанакаротиднојартерији

Ре сек ци ја:
– ле зи ја на ка ро тид ном те лу
– шва но ма 
Укључује: ре па ра ци ју ка ро тид них ар те ри ја
Искључује:ре сек ци ју ре ку рент них ле зи ја на ка трид ној ар

те ри ји 
3414800 Ре сек ци ја ле зи ја на ка ро тид ној ар те ри ји преч ни ка 

че ти ри цен ти ме тра и ма ње
3415100 Ре сек ци ја ле зи ја на ка ро тид ној ар те ри ји преч ни ка 

ве ћег од че ти ри цен ти ме тра

706Ресекцијарекурентнихлезијанакаротиднојартерији

Ре сек ци ја ре ку рент не:
– ле зи је на ка ро тид ном те лу
– шва но ма
Укључује: ре па ра ци ју ка ро тид них ар те ри ја
3415400 Ре сек ци ја ре ку рент не ле зи је на ка ро тид ној ар те ри ји

7.13.5РЕПАРАЦИЈА

Напомена: Укљу чу је ра не тра у мат ског или хи ру шког по ре кла

707Графтзакрпанаартерији

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ар те ри јал ни бај пас упо тре бом:
– ком по зит ног, се квен ци јал ног, кро со вер граф та 
– син те тич ког ма те ри ја ла 
– вен ског 
Искључује: про це ду ру са ко ро нар ном ен дар те рек то ми јом 
3354800 Печ (patch) Графт 
Графт за кр па на тран сплан та ту ар те риј ског бај па са ко ри шће

њем ауто лог ног ма те ри ја ла
Графт за кр па ко ри шће њем:
– ар те ри је
– ве не
3354801 Печ (patch) Графт на ар те ри ји ко ри шће њем син те

тич ког ма те ри ја ла
Печ (patch) Графт на тран сплан та ту ар те риј ског бај па са ко ри

шће њем син те тич ког ма те ри ја ла



708Директнозатварањеартерије

За ши ва ње ра не на ар те ри ји:
– ди рект на
– ла те рал на
3382400 Ди рект но за тва ра ње ка ро тид не ар те ри је
9020900 Ди рект но за тва ра ње суб кла ви јал не ар те ри је
9020901 Ди рект но за тва ра ње бра хи о це фа лич ног ста бла
9020902 Ди рект но за тва ра ње аор те
3381500 Ди рект но за тва ра ње ак си лар не ар те ри је
3381501 Ди рект но за тва ра ње бра хи јал не ар те ри је
3381502 Ди рект но за тва ра ње ра ди јал не ар те ри је
3381503 Ди рект но за тва ра ње ул нар не ар те ри је
3383300 Ди рект но за тва ра ње це ли јач не ар те ри је
3383301 Ди рект но за тва ра ње ре нал не ар те ри је
3383302 Ди рект но за тва ра ње ме зен трич не ар те ри је
3383303 Ди рект но за тва ра ње или јач не ар те ри је
3381504 Ди рект но за тва ра ње фе мо рал не ар те ри је
3381505 Ди рект но за тва ра ње по пли те ал не ар те ри је
3381506 Ди рект но за тва ра ње ти би јал не ар те ри је
3381507 Ди рект но за тва ра ње пе ро не ал не ар те ри је
9020903 Ди рект но за тва ра ње оста лих ар те ри ја

709Репарацијаартеријеанастомозом

По нов но ус по ста вља ње ар те риј ског кон ти ну и те та ди рект ном 
ана сто мо зом

3382700 Ре па ра ци ја ка ро тид не ар те ри је ди рект ном ана сто
мо зом

9021000 Ре па ра ци ја суб кла ви јал не ар те ри је ди рект ном ана
сто мо зом

9021001 Ре па ра ци ја бра хи о це фа лич ног ста бла ди рект ном 
ана сто мо зом

9021002 Ре па ра ци ја аор те ди рект ном ана сто мо зом
3381800 Ре па ра ци ја ак си лар не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3381801 Ре па ра ци ја бра хи јал не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3381802 Ре па ра ци ја ра ди јал не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3381803 Ре па ра ци ја ул нар не ар те ри је ди рект ном ана сто мо зом
3383600 Ре па ра ци ја це ли јач не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3383601 Ре па ра ци ја ре нал не ар те ри је ди рект ном ана сто мо зом
3383602 Ре па ра ци ја или јач не ар те ри је ди рект ном ана сто мо зом
3383603 Ре па ра ци ја ме зен триј ске ар те ри је ди рект ном ана

сто мо зом
3381804 Ре па ра ци ја фе мо рал не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3381805 Ре па ра ци ја по пли те ал не ар те ри је ди рект ном ана

сто мо зом
3381806 Ре па ра ци ја ти би јал не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3381807 Ре па ра ци ја пе ро не ал не ар те ри је ди рект ном ана сто

мо зом
3276600 Ре па ра ци ја оста лих ар те ри ја ди рект ном ана сто мо зом

710Репарацијаартеријеинтерпозиционимграфтом

По нов но ус по ста вља ње ар те риј ског кон ти ну и те та ин тер по
зи ци о ним граф том

3383000 Ре па ра ци ја ка ро тид не ар те ри је ин тер по зи ци јом 
граф та

9021300 Ре па ра ци ја суб кла ви јал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 
граф та

9021301 Ре па ра ци ја бра хи о це фа лич ног ста бла ин тер по зи ци
јом граф та

9021302 Ре па ра ци ја аор те ин тер по зи ци јом граф та
3382100 Ре па ра ци ја ак си лар не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3382101 Ре па ра ци ја бра хи јал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3382102 Ре па ра ци ја ра ди јал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та

3382103 Ре па ра ци ја ул нар не ар те ри је ин тер по зи ци јом граф та
3383900 Ре па ра ци ја це ли јач не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3383901 Ре па ра ци ја ре нал не ар те ри је ин тер по зи ци јом граф та
3383902 Ре па ра ци ја ме зен трич не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3383903 Ре па ра ци ја или јач не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3382104 Ре па ра ци ја фе мо рал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3382105 Ре па ра ци ја по пли те ал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3382106 Ре па ра ци ја ти би јал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
3382107 Ре па ра ци ја пе ро не ал не ар те ри је ин тер по зи ци јом 

граф та
9021303 Ре па ра ци ја оста лих ар те ри ја ин тер по зи ци јом граф та

711Трансплантацијаартеријскогбајпасапомоћувене

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ен дар те рек то ми ја за при пре му обла сти за ана сто мо зу 
– графт за кр па 
– узи ма ње и при пре му ве не из ру ке или но ге осим кад се ве на 

узи ма из исте ру ке или но ге на ко ји ма се оба вља бај пас или тран
сплан тат – ши фру из о ста ви ти

Искључује: бај пас ко ро нар не ар те ри је 
3270000 Ка ро тид ни бај пас по мо ћу ве не
3270001 Ка ро тид нока ро тид ни бај пас по мо ћу ве не
3270002 Ка ро тид носуб кла ви јал ни бај пас по мо ћу ве не
3270003 Ка ро тид новер те брал ни бај пас по мо ћу ве не
Искључује: про це ду ру у ко јој се ко ри сти ве на са фе на 
3270004 Аор тосуб кла ви јал нока ро тид ни бај пас по мо ћу ве не
3276302 Суб кла ви јал новер те брал ни бај пас по мо ћу ве не
3276303 Суб кла ви јал ноак си лар ни бај пас по мо ћу ве не
3272100 Ре нал ни бај пас по мо ћу ве не, уни ла те рал ни
Аор торе нал ни бај пас по мо ћу ве не, уни ла те рал ни
3272400 Ре нал ни бај пас по мо ћу ве не, би ла те рал ни
Аор торе нал ни бај пас по мо ћу ве не, би ла те рал ни
3276304 Спле нал норе нал ни бај пас по мо ћу ве не
3273000 Mез ентерични бај пас по мо ћу ве не, по је ди нач ни 

крв ни суд
Аор томе зен трич ни бај пас по мо ћу ве не, по је ди нач ни крв ни суд
3273300 Ме зен те рич ни бај пас по мо ћу ве не, ви ше стру ки 

крв ни су до ви
Аор томе зен трич ни бај пас по мо ћу ве не, ви ше стру ки крв ни 

су до ви
3276305 Аорт ноце ли јач ни бај пас по мо ћу ве не
3276306 Аорт нофе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ве не
3276307 Или јач ноили јач ни бај пас по мо ћу ве не
3271200 Или јач нофе мо рал ни бај пас по мо ћу ве не
Искључује: или јач но фе мо рал ни укр ште ни (crossover) бај пас 
3273900 Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ве не, ана

сто мо за из над ко ле на
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је по мо ћу ве не 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3274200 Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ве не, ана

сто мо за ис под ко ле на
Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ве не (не кла си фи ко

ва но на дру гом ме сту)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је по мо ћу ве не 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3274500 Бај пас фе мо рал не до прок си мал но ти би јал не или 

пе ро не ал не ар те ри је по мо ћу ве не
Укључује: ана сто мо зу дис тал ног кра ја бај па са до ти биопе

ро не ал ног тру па
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је по мо ћу ве не 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3274800 Бај пас фе мо рал не до дис тал но ти би јал не или пе ро

не ал не ар те ри је по мо ћу ве не
Напомена: Дис тал ни део пе ро не ал не или ти би јал не ар те ри је 

на ла зи се у окви ру 5 cm од члан ку



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је по мо ћу ве не 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3276308 По пли те ал ноти би јал ни бај пас по мо ћу ве не
3276300 Бај пас оста лих ар те ри ја по мо ћу ве не
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Напомена: Син те тич ки ма те ри јал мо же об у хва ти ти графт од 
по ли е сте ра (тка ног или пле те ног) или од по ли те тра флу о ро е ти ле на 

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ен дар те рек то ми ја за при пре му обла сти за ана сто мо зу 
Искључује: бај пас ко ро нар не ар те ри је 
3276309 Аорт носуб кла ви јал ни бај пас син те тич ким ма те ри

ја лом
3276310 Суб кла ви јал носуб кла ви јал ни бај пас син те тич ким 

ма те ри ја лом
3276311 Суб кла ви јал новер те брал ни бај пас син те тич ким ма

те ри ја лом
3276312 Суб кла ви јал ноак си лар ни бај пас син те тич ким ма

те ри ја лом
3276313 Ак си лар ноак си лар ни бај пас син те тич ким ма те ри

ја лом
3276314 Ак си лар нобра хи јал ни бај пас син те тич ким ма те ри

ја лом
3276315 Спле нал норе нал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3276316 Аорт ноили јач ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3276317 Аорт нофе мо рал нопо пли те ал ни бај пас син те тич

ким ма те ри ја лом
3276318 Иили јач ноили јач ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3271201 Или јач но фе мо рал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3275100 Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас син те тич ким ма те

ри ја лом, ана сто мо за из над ко ле на
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је син те тич ким ма

те ри ја лом 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3275101 Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас син те тич ким ма те

ри ја лом, ана сто мо за ис под ко ле на
Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је син те тич ким ма

те ри ја лом 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3275102 Бај пас фе мо рал не до прок си мал но ти би јал не или 

пе ро не ал не ар те ри је син те тич ким ма те ри ја лом
Укључује: ана сто мо зу дис тал ног кра ја бај па са до ти би јал но

пе ро не ал ног тру па
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је син те тич ким ма

те ри ја лом 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3275103 Бај пас фе мо рал не до дис тал но ти би јал не или пе ро

не ал не ар те ри је син те тич ким ма те ри ја лом
Напомена: дис тал ни део пе рон ске или ти би јал не ар те ри је 

на ла зи се у окви ру 5 cm у члан ку
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је син те тич ким ма

те ри ја лом 
Искључује: ком по зит ни [венски и синте тички] графт 
3276319 По пли те ал ноти би јал ни бај пас син те тич ким ма те

ри ја лом
3270005 Ка ро тид ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3270006 Ка ро тид нока ро тид ни бај пас син те тич ким ма те ри

ја лом
3270008 Ка ро тид носуб кла ви јал ни бај пас син те тич ким ма

те ри ја лом
3270007 Ка ро тид новер те брал ни бај пас син те тич ким ма те

ри ја лом
3270009 Аорт нока ро тид ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3270010 Аорт нока ро тид нобра хи јал ни бај пас син те тич ким 

ма те ри ја лом

3270011 Аорт носуб кла ви јал нока ро тид ни бај пас син те тич
ким ма те ри ја лом

3271500 Суб кла ви јал нофе мо рал ни бај пас син те тич ким ма
те ри ја лом

3271501 Суб кла ви ал нофе мо рал нофе мо рал ни бај пас син те
тич ким ма те ри ја лом

3271502 Ак си лар нофе мо рал ни бај пас син те тич ким ма те ри
ја лом

3271503 Ак си лар нофе мо рал нофе мо рал ни бај пас син те тич
ким ма те ри ја лом

3272101 Ре нал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, уни ла те
ра лан

Аорт норе нал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, уни ла те
ра лан

3272401 Ре нал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, би ла те
ра лан

Аорт норе нал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, би ла те ра лан
3273001 Mез ентерични бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, 

по је ди нач ни крв ни суд
Аорт номе зен те рич ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, по је

ди нач ни крв ни суд
3273301 Mез ентерични бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, 

ви ше стру ки крв ни су до ви
Аорт но– ме зен те рич ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом, ви

ше стру ки крв ни су до ви
3270800 Аорт нофе мо рал ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3270801 Аорт нофе мо рал нофе мо рал ни бај пас син те тич ким 

ма те ри ја лом
3270802 Аорт ноили а јач ни бај пас син те тич ким ма те ри ја лом
3270803 Аорт ноили јач нофе мо рал ни бај пас син те тич ким ма

те ри ја лом
3276301 Бај пас оста лих ар те ри ја син те тич ким ма те ри ја лом
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Напомена: Композитни графт – ко ри сти се ком би на ци ја 
син те тич ког ма те ри ја ла и ве не

Кросовербајпас– графт ар те ри је са јед не стра не те ла на дру
гу стра ну те ла,нпр фе мо рал не за фе мо рал ну

Секвенцијалнибајпас – [скип графт] ко ри сти се у слу ча ју до
дат но из вр ше не 

ана сто мо зе да би се одво је но ре ва ску ла ри зо ва ло ви ше од јед
не ар те ри је

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ен дар те рек то ми ја за при пре му обла сти за ана сто мо зу 
– узи ма ње и при пре му ве не из ру ке или но ге осим кад се ве на 

узи ма из исте ру ке или но ге на ко ји ма се оба вља бај пас или графт 
– ши фру из о ста ви ти

Искључује: бај пас ко ро нар не ар те ри је 
3275400 Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ком по зит

ног граф та, ана сто мо за из над ко ле на
Фе мо рал нофе мо рал ни бај пасс по мо ћу син те тич ког и вен

ског граф та
3275401 Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ком по зит

ног граф та, ана сто мо за ис под ко ле на
Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу ком по зит ног граф та 

(не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Фе мо рал нопо пли те ал ни бај пас по мо ћу син те тич ког и вен

ског граф та
3275402 Бај пас фе мо рал не до ти би јал не или пе ро не ал не ар

те ри је по мо ћу ком по зит ног граф та
Укључује: ана сто мо зу дис тал ног кра ја бај па са до ти би јал но

пе ро не ал ног тру па
3275700 Се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је по мо ћу 

ве не
Скип графт фе мо рал не ар те ри је по мо ћу ве не
Првошифрирати:
– фе мо рал ни бај пас 
3275701 Се квен ци јал ни бај пас фе мо рал не ар те ри је син те

тич ким ма те ри ја лом
Скип графт фе мо рал не ар те ри је син те тич ким ма те ри ја лом
Првошифрирати:
– фе мо рал ни бај пас 



3271800 Или јач но фе мо рал ни кро со вер бај пас
3271801 Фе мо рал нофе мо рал ни кро со вер бај пас
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Ре па ра ци ја:
– кли пин гом
– екс ци зи јом
– ли га ту ром
– су ту ром
Искључује: за ме ну граф том 
3307500 Ре па ра ци ја ане у ри зме у вра ту
3317800 Ре па ра ци ја руп ту ри ра не ане у ри зме у вра ту
3308000 Ре па ра ци ја ин трааб до ми нал не ане у ри зме
Искључује: ен до ва ску лар ну (ен до лу ми нал ну) ре па ра ци ју 
ре па ра ци ју ла жне ане у ри зме или јач не ар те ри је 
3318100 Ре па ра ци ја руп ту ри ра не ин трааб до ми нал не ане у

ри зме
Искључује: ен до ва ску лар ну (ен до лу ми нал ну) ре па ра ци ју 
3313000 Екс ци зи ја и ре па ра ци ја ане у ри зме ви сце рал не ар те

ри је са ди рект ном ана сто мо зом
Искључује: пре кид ви сце рал не ане у ри зме без по нов ног ус

по ста вља ња кон ти ну и те та 
3316600 Екс ци зи ја и ре па ра ци ја руп ту ри ра не ане у ри зме ви

сце рал не ар те ри је са ди рект ном ана сто мо зом
Искључује: пре кид ви сце рал не ане у ри зме без по нов ног ус

по ста вља ња кон ти ну и те та 
3313600 Ре па ра ци ја ла жне ане у ри зме код ана сто мо зе аор те 

ко јој је прет хо дио хи рур шки  за хват на аор ти
3313900 Ре па ра ци ја ла жне ане у ри зме или јач не ар те ри је
3314200 Ре па ра ци ја ла жне ане у ри зме фе мо рал не ар те ри је
3307000 Ре па ра ци ја ане у ри зме у екс тре ми те ти ма
Искључује: ре па ра ци и ја ла жне ане у ри зме фе мо рал не ар те

ри је 
3317500 Ре па ра ци ја руп ту ри ра не ане у ри зме у екс тре ми те ти ма
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Искључује: ен до ва ску лар ну (ен до лу ми нал ну) ре па ра ци ју 
3310300 За ме на то ра кал ноаорт не ане у ри зме граф том
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– опе ра тив ни ме наџ мент акут не руп ту ре или ди сек ци је то ра

кал не аор те 
3310900 За ме на то ра кал ноаб до ми нал не ане у ри зме граф том
Укључује: ре им план та ци ју ар те ри ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– опе ра тив ни ме наџ мент акут не руп ту ре или ди сек ци је то ра

кал не аор те 
3310000 За ме на ане у ри зме ка ро тид не ар те ри је граф том
3314500 За ме на руп ту ри ра не ане у ри зме то ра кал не аор те 

граф том
3314800 За ме на руп ту ри ра не то ра ко аб до ми нал не ане у ри зме 

граф том
3311200 За ме на су пра ре нал не ане у ри зме аб до ми нал не аор те 

граф том
Укључује: ре им план та ци ју ар те ри ја
3315100 За ме на руп ту ри ра не су пра ре нал не ане у ри зме аб до

ми нал не аор те граф том
3311500 За ме на ин фра ре нал не ане у ри зме аб до ми нал не аор

те по мо ћу це ва стог граф та
3315400 За ме на руп ту ри ра не ин фра ре нал не ане у ри зме аб до

ми нал не аор те по мо ћу це ва стог граф та
3311800 За ме на ин фра ре нал не ане у ри зме аб до ми нал не аор

те са би фур ка ци о ним граф том на или јач ним ар те ри ја ма
3315700 За ме на руп ту ри ра не ин фра ре нал не ане у ри зме аб до

ми нал не аор те са би фур ка ци о ним граф том на или јач ним ар те ри ја ма
3312100 За ме на ин фра ре нал не ане у ри зме аб до ми нал не аор

те са би фур ка ци о ним граф том на фе мо рал ним ар те ри ја ма
3316000 За ме на руп ту ри ра не ин фра ре нал не ане у ри зме аб до

ми нал не аор те са би фур ка ци о ним граф том на фе мо рал ним ар те
ри ја ма

3312400 За ме на ане у ри зме или јач не ар те ри је граф том, јед
но стра но

3312700 За ме на ане у ри зме или јач не ар те ри је граф том, обо
стра но

3316300 За ме на руп ту ри ра не ане у ри зме или јач не ар те ри је 
граф том

3313001 За ме на ане у ри зме ви сце рал не ар те ри је граф том
3316601 За ме на руп ту ри ра не ане у ри зме ви сце рал не ар те ри

је граф том
3305000 За ме на по пли те ал не ане у ри зме по мо ћу вен ског 

граф та
3305500 За ме на по пли те ал не ане у ри зме по мо ћу син те тич ког 

граф та
3317200 За ме на ане у ри зме оста лих глав них ар те ри ја граф том
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Укључује: ре па ра ци ју ду о де ну ма
3416000 Ре па ра ци ја аор тоен те рал не фи сту ле са ди рект ним 

за тва ра њем аор те
Ре па ра ци ја аор тоду о де нал не фи су тле ди рект ним за тва ра њем 

аор те
3416300 Ре па ра ци ја аор тоен те рал не фи сту ле са ин сер ци јом 

граф та аор те
3416600 Ре па ра ци ја аор тоен те рал не фи сту ле са пре ши ва

њем аб до ми нал не аор те и граф та ак си лар нофе мо рал ног бај па са
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ак си лар нофе мо рал нофе мо рал ни бај пас 
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3871500 Бен динг (при те за ње) глав не пул мо нал не ар те ри је
3871501 Де бен динг (од те за ње) глав не пул мо нал не ар те ри је
3873300 Пра вље ње си стем ског пул мо нал ног шан та
Пра вље ње шан та:
– аор те у уз ла зном де лу до пул мо нал не ар те ри је
– аор те у си ла зном де лу до пул мо нал не ар те ри је
– суб кла ви јал не до пул мо нал не ар те ри је
3871502 Оста ле ре па ра ци је глав не пул мо нал не ар те ри је

718Осталепроцедуререпарацијенаартеријама

3270300 Ре сек ци ја ка ро тид не ар те ри је са ре а на сто мо зом
Укључује: ен дар те рек то ми ју
Напомена: Оба вља се код оклу зив не ар те риј ске бо ле сти

7.13.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

720Осталепроцедуренаартеријама

3273600 Оста ле про це ду ре на до њој ме зен те рич ној ар те ри ји
9022200 Оста ле про це ду ре на ар те ри ја ма

7.14ВЕНЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.14.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

721Применаекстерногстентанавенама

Напомена: Оба вља се код об на вља ња вен ске ком пе тент но сти
3482400 При ме на екс тер ног стен та на по вр шин ским ве на ма
По ве зи ва ње или ман же ти ра ње(бан ди ра ње или ка фо ва ње) ве

не са фе не
3483300 При ме на екс тер ног стен та на ду бо ку ве ну

722Применаинјекцијеуварикознимвенама

Искључује: по нов ну опе ра ци ју ва ри ко зних ве на 
3250000 Ми кро ин јек ци ја у ве ну лар но цр ве ни ло
3250001 Ви ше стру ке ин јек ци је у ва ри ко зне ве не
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин јек ци ја у ве ну лар но цр ве ни ло 
Искључује: про це ду ру са пре ки дом са фе но знофе мо рал не и 

са фе но знопо пли те ал не ва ри ко зне ве не 



723Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиуклањањана
венама

3533000 Пер ку та на ин сер ци ја фил те ра у до њу шу пљу ве ну
3533001 Отво ре на ин сер ци ја фил те ра у до њу шу пљу ве ну
3533100 Пер ку та но укла ња ње фил те ра до ње шу пље ве не
Искључује: пер ку та но укла ња ње оста лих ин тра ва ску лар них 

стра них те ла 
3533101 Отво ре но укла ња ње фил те ра до ње шу пље ве не
Искључује: отво ре но укла ња ње оста лих ин тра ва ску лар них 

стра них те ла 

7.14.2ИНЦИЗИЈА

724Експлорацијавена

Искључује: про це ду ру ко ја се оба вља са би ло ко јом дру гом 
ва ску лар ном про це ду ром – ши фру из о ста ви ти

3410001 Екс пло ра ци ја ју гу лар не ве не
3410305 Екс пло ра ци ја суб кла ви јал не ве не
3410306 Екс пло ра ци ја ак си лар не ве не
3410605 Екс пло ра ци ја бра хи јал не ве не
3410606 Екс пло ра ци ја ра ди јал не ве не
3410607 Екс пло ра ци ја ул нар не ве не
3410307 Екс пло ра ци ја или јач не ве не
3410308 Екс пло ра ци ја фе мо рал не ве не
3410309 Екс пло ра ци ја по пли те ал не ве не
3410608 Екс пло ра ци ја ти би јал не ве не
3410609 Екс пло ра ци ја оста лих ве на

725Осталепроцедуреинцизијенавенама

1375700 Те ра пиј ска ве не сек ци ја

7.14.3ДЕСТРУКЦИЈА

726Прекидвене

Укључује: кли пинг
раз два ја ње
ли га ту ра
Искључује: про це ду ру код:
– пер фо рат них ве на 
– ане у ри зме ви сце рал не ар те ри је
про це ду ру са би ло ко јом дру гом ва ску лар ном про це ду ром – 

ши фру из о ста ви ти
5214103 Пре кид фа ци јал не ве не
5214104 Пре кид лин гвал не ве не
5214105 Пре кид ман ди бу лар не ве не
3410003 Пре кид ју гу лар не ве не
3410315 Пре кид суб кла ви јал не ве не
3410316 Пре кид ак си лар не ве не
3410615 Пре кид бра хи јал не ве не
3410616 Пре кид ра ди јал не ве не
3410617 Пре кид ул нар не ве не
3480000 Пре кид шу пље ве не
3410317 Пре кид или јач не ве не
3410318 Пре кид фе мо рал не ве не
3410319 Пре кид по пли те ал не ве не
3410618 Пре кид ти би јал не ве не
3410619 Пре кид оста лих ве на

727Прекидсафенознофеморалногилисафенознопоплитеал
ногспојаварикознихвена

Укључује: раз два ја ње  }
екс ци зи ју  }
ин јек ци ју  }  пер фо рант них ве на  

(не ком пе тент них), при то ка, ве на
ли га ту ру  } 
стри пинг  } 
Искључује: бан ди ра ње или ка фо ва ње ве не Са фе не 
по нов ну опе ра ци ју ва ри ко зних ве на 
3250800 Пре кид са фе нофе мо рал ног спо ја ва ри ко зних ве на
Пре кид ва ри ко зних ве на (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ли га ту ру и стри пинг ва ри ко зних ве на (не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту)

3250801 Пре кид са фе нопо пли те ал ног спо ја ва ри ко зних ве на
3251100 Пре кид са фе нофе мо рал ног и са фе нопо пли те ал

ног спо ја ва ри ко зних ве на

728Осталепроцедуредеструкцијенавенама

Укључује: раз два ја ње
ли га ту ру
Искључује: про це ду ру на са фе нофе мо рал ном или са фе но

по пли те ал ном спо ју 
3250401 Пре кид ви ше стру ких при то ка ва ри ко зних ве на
Укључује: пре кид ин ком пе тент них пер фо рат них ва ри ко зних 

ве на
3250700 Суб фа сци јал ни пре кид јед не или ви ше пер фо рат

них ва ри ко зних ве на
Суб фа сци јал ни пре кид ин ком пе тент них пер фо рат них ве на
Укључује: кли пинг

7.14.4ЕКСЦИЗИЈА

729Венскатромбектомија

3381203 Тром бек то ми ја ак си лар не ве не
3381202 Тром бек то ми ја суб кла ви јал не ве не
3381000 За тво ре на тром бек то ми ја до ње шу пље ве не
3381100 Отво ре на тром бек то ми ја до ње шу пље ве не
Укла ња ње ту мо ра са до ње шу пље ве не
3381001 За тво ре на тром бек то ми ја или јач не ве не
3381101 Отво ре на тром бек то ми ја или јач не ве не
Укла ња ње ту мо ра са или јач не ве не
3381200 Тром бек то ми ја фе мо рал не ве не
3381201 Тром бек то ми ја по пли те ал не ве не
3381204 Тром бек то ми ја оста лих ве ли ких ве на

730Узимањеиприпремавене

3355100 Узи ма ње и при пре ма ве не из удо ва за графт ну за
кр пу

Искључује: про це ду ру ко ја се оба вља кроз исту опе ра тив ну 
ин ци зи ју – ши фру из о ста ви ти

3276000 Узи ма ње и при пре ма ве не из удо ва за бај спас или 
за ме ну граф та

Искључује: про це ду ру за ко ро нар ни бај пас графт – ши фру 
из о ста ви ти

про це ду ру у ко јој се ве на на ба вља из исте ру ке или но ге на 
ко јој се оба вља бај пас или тран сплан та ци ја – ши фру из о ста ви ти

7.14.5РЕПАРАЦИЈА

Напомена: Укљу чу је ра не тра у мат ског или хи рур шког по ре кла

731Венскаграфтзакрпа

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тран сплан та ци ја бај па са 
3354802 Вен ска графт за кр па упо тре бом ауто лог ног ма те ри

ја ла
Графт за кр па вен ског бај пас граф та упо тре бом ауто лог ног 

ма те ри ја ла
3354803 Вен ска графт за кр па упо тре бом син те тич ког ма те

ри ја ла
Графт за кр па вен ског бај пас граф та упо тре бом син те тич ког 

ма те ри ја ла

732Директнозатварањевене

Уши ва ње ра не на ве ни:
– ди рект но
– ла те рал но
3382401 Ди рект но за тва ра ње ју гу лар не ве не
9021500 Ди рект но за тва ра ње суб кла ви јал не ве не
9021501 Ди рект но за тва ра ње бра хи о це фа лич не ве не
9021502 Ди рект но за тва ра ње ве не ка ве (шу пље ве не)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нар ни бај пас 



3381508 Ди рект но за тва ра ње ак си лар не ве не
3381509 Ди рект но за тва ра ње бра хи јал не ве не
3381510 Ди рект но за тва ра ње оста лих ве на гор њих удо ва
3383304 Ди рект но за тва ра ње ре нал не ве не
3383305 Ди рект но за тва ра ње ве не пор те
3383306 Ди рект но за тва ра ње спле нич не ве не
3383307 Ди рект но за тва ра ње ме зен трич не ве не
3383308 Ди рект но за тва ра ње или јач не ве не
3383309 Ди рект но за тва ра ње оста лих аб до ми нал них ве на
3381511 Ди рект но за тва ра ње фе мо рал не ве не
3381512 Ди рект но за тва ра ње по пли те ал не ве не
3381513 Ди рект но за тва ра ње оста лих ве на до њих удо ва
9023200 Ди рект но за тва ра ње оста лих ве на

733Репарацијавенеанастомозом

Об на вља ње вен ског кон ти ну и те та ди рект ном ана сто мо зом
3382701 Ре па ра ци ја ју гу лар не ве не ди рект ном ана сто мо зом
9021600 Ре па ра ци ја суб кла ви јал не ве не ди рект ном ана сто

мо зом
9021601 Ре па ра ци ја бра хи о це фа лич не ве не ди рект ном ана

сто мо зом
3872101 Ре па ра ци ја шу пље ве не ди рект ном ана сто мо зом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нар ни бај пас 
3381808 Ре па ра ци ја ак си лар не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3381809 Ре па ра ци ја бра хи јал не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3381810 Ре па ра ци ја оста лих ве на гор њих удо ва ди рект ном 

ана сто мо зом
3383604 Ре па ра ци ја ре нал не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3383605 Ре па ра ци ја ве не пор те ди рект ном ана сто мо зом
3383606 Ре па ра ци ја спле нич не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3383607 Ре па ра ци ја ме зен те рич не ве не ди рект ном ана сто

мо зом
3383608 Ре па ра ци ја или јач не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3383609 Ре па ра ци ја оста лих аб до ми нал них ве на ди рект ном 

ана сто мо зом
3381811 Ре па ра ци ја фе мо рал не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3381812 Ре па ра ци ја по пли те ал не ве не ди рект ном ана сто мо зом
3381813 Ре па ра ци ја оста лих ве на до њих удо ва ди рект ном 

ана сто мо зом
3276601 Ре па ра ци ја оста лих ве на ди рект ном ана сто мо зом

734Репарацијавенеинтерпозицијомграфта

Об на вља ње вен ског кон ти ну и те та ин тер по зи ци јом граф та
3383001 Ре па ра ци ја ју гу лар не ве не ин тер по зи ци јом граф та
9021701 Ре па ра ци ја суб кла ви јал не ве не ин тер по зи ци јом 

граф та
9021700 Ре па ра ци ја бра хи це фа лич не ве не ин тер по зи ци јом 

граф та
9021702 Ре па ра ци ја до ње шу пље ве не ин тер по зи ци јом граф та
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нар ни бај пас 
3382108 Ре па ра ци ја ак си лар не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3382109 Ре па ра ци ја бра хи јал не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3382110 Ре па ра ци ја оста лих ве на гор њих удо ва ин тер по зи

ци јом граф та
3383904 Ре па ра ци ја ре нал не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3383905 Ре па ра ци ја пор тал не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3383906 Ре па ра ци ја спле нич не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3383907 Ре па ра ци ја ме зен те рич не ве не ин тер по зи ци јом 

граф та
3383908 Ре па ра ци ја или јач не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3383909 Ре па ра ци ја оста лих аб до ми нал них ве на ин тер по зи

ци јом граф та
3382111 Ре па ра ци ја фе мо рал не ве не ин тер по зи ци јом граф та
3382112 Ре па ра ци ја по пли те ал не ве не ин тер по зи ци јом 

граф та
3382113 Ре па ра ци ја оста лих ве на до њих удо ва ин тер по зи ци

јом граф та
9023300 Ре па ра ци ја оста лих ве на ин тер по зи ци јом граф та

735Трансплантацијавенскогбајпасапомоћувенеили
синтетичкогматеријала

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тран сплан тат на за кр па 
– узи ма ње и при пре му ве не из ру ке или но ге осим кад се ве на 

на ба вља из исте ру ке или но ге на ко јој се оба вља бај пас или тран
сплан та ци ја – ши фру из о ста ви ти

3480300 Бај пас шу пље ве не по мо ћу ве не
3480301 Бај пас шу пље ве не по мо ћу син те тич ког ма те ри ја ла
3480600 Са фе ноили јач но укр ште но пре мо ште ње (cross leg

bypass)
3480601 Укр ште но пре мо ште ње са фе нофе мо рал не ве не
3480900 Бај пас фе мо рал не ве не
Ана сто мо за са фе но зне ве не на фе мо рал ној или по пли те ал ној 

ве ни
3481200 Бај пас на оста лим ве на ма по мо ћу ве не
3481201 Бај пас на оста лим ве на ма по мо ћу син те тич ког ма

те ри ја ла

736Осталепроцедуререпарацијенавенама

3481800 Ре па ра ци ја вен ског за ли ска
Пли ка ци ја вен ског за ли ска
Вал ву ло пла сти ка
3482100 Тран сплан та ци ја ве не

7.14.6ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

737Процедурепоновнеоперацијенавенама

3251400 По нов на опе ра ци ја за ва ри ко зне ве не
Пре кид ре ку рент но ва ри ко зних ве на:
– са фе но знофе мо рал них
– са фе но знопо пли те ал них

7.14.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

738Катетеризацијавена

Напомена: Но во ро ђен че – жи во ро ђе но < мла ђе од 28 да на
1330001 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја пре ко скал па код но во

ро ђен че та
Укључује: ин фу зи ју
1330002 Ум би ли кал на вен ска ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја код 

но во ро ђен че та
Укључује: ин фу зи ју
1331900 Цен трал на вен ска ка те те ри за ци ја код но во ро ђен че та
1330000 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја оста лих ве на но во ро

ђен че та
Укључује: ин фу зи ју
1381501 Пер ку та на цен трал на вен ска ка те те ри за ци ја 
Пер ку та на ка те те ри за ци ја у ве ну као што је:
– фе мо рал на
– ју гу лар на
– суб кла ви јал на
Пер ку та на цен трал на вен ска ли ни ја
Искључује: про це ду ру са ин сер ци јом уре ђа ја за ва ску лар ни 

ак цес 
1381500 Цен трал на вен ска ка те те ри за ци ја 
Цен трал на вен ска ли ни ја
Отво ре на ка те те ри за ци ја у ве ну, што је:
– фе мо рал на
– ју гу лар на
– суб кла ви јал на
Искључује: про це ду ру са ин сер ци јом уре ђа ја за ва ску лар ни 

ак цес 
3452102 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја ин трааб до ми нал не ве не
9022000 Ка те те ри за ци ја/ка ни ла ци ја оста лих ве на
3453004 Укла ња ње вен ског ка те те ра
Укла ња ње ка те те ра:
– цен трал но вен ског
– про ву че но ка фо ва ног
Укључује: ис кљу чи ва ње уре ђа ја за уно ше ње ле ко ва (екс тер

на ин фу зи о на пум па)



Искључује: укла ња ње фраг ме на та ка те те ра 
про це ду ру ко ја је по ве за на са уре ђа јем за ва ску лар ни ак цес 

739Осталепроцедуренавенама

9022201 Оста ле про це ду ре на ве на ма

7.15ОСТАЛЕВАСКУЛАРНЕОБЛАСТИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

7.15.1ПРЕГЛЕД

740Процедурепрегледаосталихваскуларнихобласти

3532400 Ан ги о ско пи ја
Искључује: про це ду ру са би ло ко јом дру гом ва ску лар ном 

про це ду ром – ши фру из о ста ви ти

7.15.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

741Хируршкакатетеризацијаперифернеартеријеиливене

Искључује: не хи ру шку при ме ну тром бо ли тич ког или хе мо
те ра пиј ског аген са

3531700 Пер ку та на ка те те ри за ци ја пе ри фер не ар те ри је или 
ве не уз при ме ну тром бо ли тич ких или хе мо те ра пиј ских сред ста ва 
по мо ћу кон ти ну и ра не ин фу зи је

3531900 Пер ку та на ка те те ри за ци ја пе ри фер не ар те ри је или 
ве не уз при ме ну тром бо ли тич ких или хе мо те ра пиј ских сред ста ва 
тех ни ком пулс ног рас пр ша ва ња

3532000 Отво ре на ка те те ри за ци ја пе ри фер не ар те ри је или 
ве не уз при ме ну тром бо ли тич ких или хе мо те ра пиј ских сред ста ва

742Осталепроцедурепримене,инсерцијеиуклањањана
осталимваскуларнимобластима

3021301 При ме на сред ста ва за те лан ги ек та зи је гла ве и вра та
Ин јек ци ја скле ро зи ра ју ћег сред ства
Укључује: зве зда сте крв не су до ве гла ве и вра та
4502701 При ме на сред ства у ва ску лар ним ано ма ли ја ма
Де струк ци ја ва ску лар не ано ма ли је ин јек ци јом
Укључује: ан ги ом
ха е ман ги ом
лим фан ги ом
ва ску лар ну мал фор ма ци ју
3536000 Пер ку та но укла ња ње ин тра ва ску лар ног стра ног те ла
Пер ку та но укла ња ње стра ног те ла из:
– аор те
– до ње шу пље ве не
– пе ри фер не:
– ар те ри је
– ве не
– пул мо нал не ар те ри је
– де сне прет ко мо ре
Укључује: фраг мен те ка те те ра
ем бо ли за циј ске спи ра ле
ком по нен те ен до ва ску лар ног стен та
жи ча не во ђи це
Искључује:пер ку та но укла ња ње фил те ра до ње шу пље ве не 
укла ња ње ва ску лар ног ка те те ра 
3536001 Отво ре но укла ња ње ин тра ва ску лар ног стра ног те ла
Отво ре но укла ња ње стра ног те ла из:
– аор те
– до ње шу пље ве не
– пе ри фер не:
– ар те ри је
– ве не
– пул мо нал не ар те ри је
– де сне прет ко мо ре
Укључује: фраг мен те ка те те ра
ем бо ли за циј ске спи ра ле
ком по нен те ен до ва ску лар ног стен та
жи ча не во ђи це
Искључује: пер ку та но укла ња ње фил те ра до ње шу пље ве не 
укла ња ње ва ску лар ног ка те те ра 

7.15.3ДЕСТРУКЦИЈА

743Деструкцијаваскуларнихлезија

3021300 Ди ја тер ми ја те лан ги ек та зи ја гла ве и вра та
Укључује: зве зда сте крв не су до ве гла ве и вра та
4502700 Ка у те ри за ци ја ва ску лар них ано ма ли ја
Укључује: ан ги ом
ха е ман ги ом
лим фан ги ом
ва ску лар ну мал фор ма ци ју
Искључује: фо то ко а гу ла ци ју ва ску лар них ле зи ја на ко жи ла

се ром 

744Фотокоагулацијаваскуларнихлезијанакожиласером

Укључује: бе лег
фле ке бо је бе ле ка фе
хе ман ги о ме из де тињ ства
naevusflameus(мр ље бо је цр ве ног ви на)
Оти ни не ву си
1410000 Фо то ко а гу ла ци ја ва ску лар них ле зи ја на ко жи, кон

ти ну и ра на при ме на ла се ра, по је ди нач ни крв ни суд 
1410600 Фо то ко а гу ла ци ја ва ску лар них ле зи ја на ко жи, пулс

на при ме на ла се ра, екс тен зив но под руч је

745Прекиддоводнихкрвнихсудоваартериовенскефистуле

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ар те ри о вен ске фи сту ле 
– ре па ра ци ја ар те ри о вен ске фи сту ле 
3412402 Пре кид до вод них крв них су до ва ар те ри о вен ске фи

сту ле у вра ту
3412102 Пре кид до вод них крв них су до ва ар те ри о вен ске фи

сту ле у удо ви ма
3412702 Пре кид до вод них крв них су до ва ар те ри о вен ске фи

сту ле у аб до ме ну

746Осталепроцедуредеструкцијеуваскуларнимобластима

3384500 Кон тро ла по сто пе ра тив ног кр ва ре ња или тром бо зе 
по сле ин трааб до ми нал не ва ску лар не про це ду ре

3384800 Кон тро ла по сто пе ра тив ног кр ва ре ња или тром бо зе 
у екс тре ми те ту по сле ва ску лар не про це ду ре

7.15.4ЕКСЦИЗИЈА

747Биопсијакрвнихсудова

3007520 Би оп си ја крв них су до ва
Искључује: би оп си ју тем по рал не ар те ри је 

748Ексцизијаваскуларнеаномалије

Укључује: ан ги ом
хе ман ги ом
лим фан ги ом
Искључује: екс ци зи ју ар те ри о вен ске мал фор ма ци је 
4503000 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на ко жи и пот ко

жном тки ву или му ко зној по вр ши ни, ма ли за хват
Искључује: про це ду ру ко ја укљу чу је ме ко тки во 
4503300 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на ко жи и пот ко

жном тки ву или му ко зној по вр ши ни, ве ли ки за хват
Искључује: про це ду ру ко ја укљу чу је ме ко тки во 
4503301 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на па ро тид ној жле зди
4503302 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на дну усне ду пље
4503303 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на је зи ку
4503304 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на фа ци јал ном ми

ши ћу или нер ву
4503600 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је на вра ту
Искључује: про це ду ру на ко жи вра та 
4503305 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је дој ке
Искључује: про це ду ру на ко жи дој ке 
4503306 Екс ци зи ја ва ску лар не ано ма ли је у оста лим обла сти ма



Укључује: про це ду ру ко ја укљу чу је:
– ко сти
– ми ши ће
– нер ве

750Ексцизијаартериовенскефистуленаврату

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре кид до вод них крв них су до ва 
3411500 Екс ци зи ја или ли га ту ра јед но став не ар те ри о вен ске 

фи сту ле на вра ту
3411501 Екс ци зи ја или ли га ту ра ком плек сне ар те ри о вен ске 

фи сту ле на вра ту

751Ексцизијаартериовенскефистуленаудовима

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре кид до вод них крв них су до ва 
Искључује: зат вра ње хи рур шки кре и ра не ар те риј сковен ске 

фи сту ле 
3411200 Екс ци зи ја или ли га ту ра јед но став не ар те ри о вен ске 

фи сту ле на удо ви ма
3411201 Екс ци зи ја или ли га ту ра ком плек сне ар те ри о вен ске 

фи сту ле на удо ви ма

752Ексцизијаартериовенскефистуленаабдомену

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре кид до вод них крв них су до ва 
3411800 Екс ци зи ја или ли га ту ра јед но став не ар те ри о вен ске 

фи сту ле на аб до ме ну
3411801 Екс ци зи ја или ли га ту ра ком плек сне ар те ри о вен ске 

фи сту ле на аб до ме ну

753Осталепроцедуреексцизијеуваскуларнимобластима

Укључује: за тва ра ње ар те ри ја
3415700 Екс ци зи ја граф та бај па са на вра ту
3416900 Екс ци зи ја граф та бај па са на тру пу
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
3417500 Екс ци зи ја граф та бај па са на удо ви ма
Искључује: ис кљу чу је про це ду ру:
– ак си лар нофе мо рал ну 
– фе мо рал нофе мо рал ну 
3417200 Екс ци зи ја ак си лар нофе мо рал ног или фе мо рал но

фе мо рал ног граф та бај па са 

7.15.5РЕПАРАЦИЈА

754Транслуминалнаангиопластикабалоном

Искључује: пе ри фер ну ан ги о пла сти ку ла се ром 
про це ду ру на ко ро нар ним ар те ри ја ма 
– про це ду ру са ате рек то ми јом 
3530306 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном
Ко рек ци ја сте но зе ар те ри о вен ске фи сту ле пот ко жном тран

слу ми нал ном ан ги о пла сти ком ба ло ном 
Ре ви зи ја сте но зе ар те ри о вен ске фи сту ле пот ко жном тран слу

ми нал ном ан ги о пла сти ком ба ло ном
3530906 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 

са стен том, је дан стент
Искључује: про це ду ру на ка ро тид ној ар те ри ји 
3530907 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 

са стен том, ви ше стен то ва
Искључује: про це ду ру на ка ро тид ној ар те ри ји 
3530700 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка јед не ка

ро тид не ар те ри је, је дан стент
Укључује: упо тре бу уре ђа ја за ем бо лиј ску про тек ци ју
3530701 Пер ку та на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка јед не ка

ро тид не ар те ри је, ви ше стен то ва
Укључује: упо тре бу уре ђа ја за ем бо лиј ску про тек ци ју
3530307 Отво ре на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном
Ко рек ци ја сте но зе ар те ри о вен ске фи сту ле отво ре ном тран

слу ми нал ном ан ги о пла сти ком ба ло ном 

Ре ви зи ја сте но зе ар те ри о вен ске фи сту ле отво ре ном тран слу
ми нал ном ан ги о пла сти ком ба ло ном 

3530908 Отво ре на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 
са стен том, је дан стент

3530909 Отво ре на тран слу ми нал на ан ги о пла сти ка ба ло ном 
са стен том, ви ше стен то ва

758Перифернаангиопластикаласером

Укључује: ди ла ци ју ба ло на 
3531500 Пер ку та на пе ри фер на ан ги о пла сти ка ла се ром
3531501 Отво ре на пе ри фер на ан ги о пла сти ка ла се ром

759Репарацијаартериовенскефистуленаврату

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре кид до вод них крв них су до ва 
3412400 Ре па ра ци ја јед но став не ар те ри о вен ске фи сту ле на 

вра ту са по нов ним ус по ста вља њем кон ти ну и те та
3412401 Ре па ра ци ја ком плек сне ар те ри о вен ске фи сту ле на 

вра ту са по нов ним ус по ста вља њем кон ти ну и те та

760Репарацијаартериовенскефистуленаекстремитетима

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре кид до вод них крв них су до ва 
3412100 Ре па ра ци ја јед но став не ар те ри о вен ске фи сту ле на 

екс тре ми те ти ма са по нов ним ус по ста вља њем кон ти ну и те та
3412101 Ре па ра ци ја ком плек сне ар те ри о вен ске фи сту ле на 

екс тре ми те ти ма са по нов ним ус по ста вља њем кон ти ну и те та

761Репарацијаартериовенскефистуленаабдомену

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре кид до вод них крв них су до ва 
3412700 Ре па ра ци ја јед но став не ар те ри о вен ске фи сту ле на 

аб до ме ну са по нов ним ус по ста вља њем кон ти ну и те та
3412701 Ре па ра ци ја ком плек сне ар те ри о вен ске фи сту ле на 

аб до ме ну са по нов ним ус по ста вља њем кон ти ну и те та

762Осталепроцедуререпарацијеуваскуларнимобластима

3873301 Об ли ко ва ње ка во пул мо нал ног шан та
Об ли ко ва ње шан та гор ње шу пље ве не до пул мо нал не ар те

ри је за про ток до:
– оба плућ на кри ла (дво смер на Глен (Glenn) про це ду ра)
– јед ног плућ ног кри ла (кла сич на Глен (Glenn) про це ду ра)
Напомена: Оба вља се код уро ђе них бо ле сти ср ца
3311600 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме
Укључује: про те зу (би фур ка ци ју)(ен до графт)(цев чи цу)
33116001 Ен до ва ску лар на ре па ра ци је ане у ри зме си ла зне 

груд не аортe ко ја не за хва та лук аор те
33116002 Ен до ва ску лар на ре па ра ци је ане у ри зме си ла зне 

груд не аортe ко ја за хва та лук аор те
33116003 Ен до ва ску лар на ре па ра ци је ане у ри зме си ла зне 

груд не аортe ко ја не за хва та ви се рал не ар те ри је
33116004 Ен до ва ску лар на ре па ра ци је ане у ри зме си ла зне 

груд не аортe ко ја за хва та ви сце рал не ар те ри је
33116005 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми нал

не аор те ко ја не за хва та ре нал не ар те и је
33116006 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми нал

не аор те ко ја за хва та јед ну ре нал ну ар те ри ју
33116007 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми нал

не аор те ко ја за хва та две ре нал не ар те ри је
33116008 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми нал

не аор те ко ја за хва та ре нал не и гор њу ме зен те рич ну ар те ри ју
33116009 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми нал

не аор те ко ја за хва та ре нал не, гор њу ме зен те рич ну ар те ри ју и це
ли јач но ста бло

331160010 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми
нал не аор те ко ја за хва та јед ну хи по га стрич ну ар те ри ју

331160011 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме аб до ми
нал не аор те ко ја за хва та обе хи по га стрич не ар те ри је

331160012 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ане у ри зме то ра ко аб
до ми нал не аор те отво ре ним (фе не стри ра ним) граф том



331160013 Ен до ва ску а лр на ре па ра ци ја ане у ри зме то ра ко аб
до ми нал не аор те раз гра на тим (branch) граф том

331160014 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја ди сек ци је то ра кал не 
аор те

331160015 Ен до ва ску лар на ре па ра ци ја мал пер фу зи о ног син
дро ма услед ди сек ци је то ра кал не аор те

9023100 За ме на граф та бај па са са тру па
Укључује: за тва ра ње крв ног су да или крв них су до ва

7.15.6ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

763Процедурепоновнеоперацијеуосталимваскуларним
областима

Искључује: по нов ну опе ра ци ју:
– ко ро нар не ар те ри је 
– ва ри ко зне ве не 
3520200 При ступ због по нов не опе ра ци је ар те ри ја или ве на 

у вра ту, аб до ме ну или удо ви ма
Шифриратии:
– оба вље ну хи ру шку про це ду ру или про це ду ре

7.15.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

764Процедурезаекстерниартериовенскишант

3450000 Ин сер ци ја екс тер ног ар те ри о вен ског шан та
3450001 За ме на екс тер ног ар те ри о вен ског шан та
Укла ња ње и ре ин сер ци ја екс тер ног ар те ри о вен ског шан та
Ре ви зи ја екс тер ног ар те ри о вен ског шан та
3450600 Укла ња ње екс тер ног ар те ри о вен ског шан та
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
1310600 Тром бек то ми ја екс тер ног ар те ри о вен ског шан та
От пу ша ва ње екс тер ног ар те ри о вен ског шан та

765Процедурехирушкогобликовањаартериовенскефистуле

3450900 Ар те ри о вен ска ана сто мо за до њих удо ва
Кон струк ци ја ар те ри о вен ске фи сту ле до њих удо ва без граф та
3450901 Ар те ри о вен ска ана сто мо за гор њих удо ва
Кон струк ци ја ар те ри о вен ске фи сту ле гор њих удо ва без граф та
3451200 Кон струк ци ја ар те ри о вен ске фи сту ле са вен ским 

граф том
3451201 Кон струк ци ја ар те ри о вен ске фи сту ле са про те зом
Кон струк ци ја ар те ри о вен ске фи сту ле са ве штач ким ва ску

лар ним уре ђа јем
3413000 За тва ра ње хи рур шки об ли ко ва не ар те ри о вен ске фи

сту ле на удо ви ма
3451500 Тром бек то ми ја ар те ри о вен ске фи сту ле
Хи ру шко оспо со бља ва ње про то ка ар те ри о вен ске фи сту ле
3451800 Ко рек ци ја сте но зе ар те ри о вен ске фи сту ле
Ко рек ци ја сте но зе  }
Ре ви зи ја  }  ар те ри о вен ске фи сту ле  

(не кал си фи ко ва не на дру гом  
ме сту)

Су пер фи ци ја ли за ци ја  } 
Укључује: тран сплан та циј ски печ (patch)
Искључује: про це ду ру:
– тром бек то ми јом 
– тран слу ми нал ном ан ги о пла сти ком ба ло ном:
– отво ре ну 
– пот ко жну 
– про це ду ру ко рек ци је сте но зе про те зе (граф та) ар те ри о вен

ског при ступ ног уре ђа ја 
3451801 Ко рек ци ја сте но зе про те зе (граф та) ар те ри о вен ског 

при сту па
Ко рек ци ја сте но зе  }
Ре ви зи ја }  про те зе (граф та) ар те ри о вен ског 

ак сце сног уре ђа ја
Укључује: тран сплан та циј ску за кр пу
Искључује: про це ду ру тран слу ми нал ном ан ги о пла сти ком 

ба ло ном:
– отво ре ну 
– пот ко жну 

766Уређајзаваскуларниприступ

Ин фу зи о ни порт
Port–A–Cath
Ре зер во ар (пот ко жни)
Напомена: Ва ску лар ни при ступ ни уре ђај је им план ти ра ни 

вен ски ка те тер са при чвр шће ним ре зер во а ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– при ме на фар ма ко ло шког сред ства 
– пу ње ње уре ђа ја за уно ше ње ле ка 
3452802 Инсeрција ва ску лар ног при ступ ног уре ђа ја
Укључује: ка те те ри за ци ју
по ве зи ва ње уре ђа ја за уно ше ње ле ка (екс тер не ин фу зи о не 

пум пе)
пер ку та но про вла че ње (ка фо ва ног) ка те те ра
3453006 Ре ви зи ја ва ску лар ног при ступ ног уре ђа ја
За ме на ва ску лар ног при ступ ног уре ђа ја
Укључује: ка те те ри за ци ју
ис кљу чи ва ње и по нов но по ве зи ва ње уре ђа ја за уно ше ње ле

ка (екс тер не ин фу зи о не пум пе)
пер ку та но про вла че ње (ка фо ва ног) ка те те ра
Искључује: одр жа ва ње (са мо) ва ску лар ног при ступ ног уре ђа ја 
3453005 Укла ња ње ва ску лар ног при ступ ног уре ђа ја
Укључује: ис кљу чи ва ње уре ђа ја за уно ше ње ле ка (екс тер не 

ин фу зи о не пум пе)
Искључује: про це ду ру за ме не 

768Транскатетерскаемболизацијакрвнихсудова

Укључује: при ме ну:
– ба ло на
– спи ра ла
– ета но ла
– же ла ти на стог сун ђе ра
– леп ка
– пла стич них де ли ћа
ка те те ри за ци ју
3532102 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја ин тра кра ни јал них 

ар те ри ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: ен до ва ску лар ну оклу зи ју це ре брал не ане у ри зме 

или ар те ри о вен ске мал фор ма ци је 
3532108 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја ин тра кра ни јал них 

ве на, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: ен до ва ску лар ну оклу зи ју це ре брал не ане у ри зме 

или ар те ри о вен ске мал фор ма ци је 
3532103 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја крв них су до ва ли ца 

и вра та
3532104 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја крв них су до ва гру ди
3532105 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја крв них су до ва аб до

ме на
Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја:
– це ли јач них  }
– га стро ин те сти нал них  }
– хе па тич ких 
(порт на ве на)  } 
– ме зен те рич них  } крв них су до ва
– ре нал них  }
– спле нич них  } 
3532106 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја крв них су до ва кар

ли це
Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја:
– или јач них  }
– ова ри јум ских  }
– ма те рич них  } крв них су до ва
– ва ги нал них  } 
– ве зи кал них  } 
3532107 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја крв них су до ва удо ва
3532110 Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја оста лих крв них су

до ва
Тран ска те тер ска ем бо ли за ци ја спер ма тич них ве на

777Осталепроцедуренаартеријамаивенама

3005801 Кон тро ла по сто пе ра тив не хе мо ра ги је, не кла си фи
ко ва на на дру гом ме сту

9022301 Оста ле ва ску лар не про це ду ре



ОСМО ПО ГЛА ВЉЕ

8ПРОЦЕДУРЕНАКРВНОМСИСТЕМУИНАСИСТЕМУ
ОРГАНАЗАСТВАРАЊЕКРВИ(БЛОКОВИ800–817)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

8.1КОШТАНАСРЖ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

8.1.1ЕКСЦИЗИЈА

800Биопсијакоштанесржи

3008700 Аспи ра ци о на пунк ци ја ко шта не ср жи
Искључује: аспи ра ци ју ко шта не ср жи и тре па на ци ја [БМАТ]
3008400 Пер ку та на би оп си ја ко шта не ср жи, иглом (ме то да 

Ја ма ши ди (Jamashidi))
Аспи ра ци ја ко шта не ср жи и тре па на ци ја [БМАТ]
3008100 Би оп си ја ко шта не ср жи, хи рур шка
Укључује:тре па на ци ју
Искључује:би оп си ју ко шта не ср жи:
– аспи ра ци о на
– пер ку та на

801Осталепроцедуреексцизијекоштанесржи

1370000 При ку пља ње ко шта не ср жи за тран спла та ци ју
Аспи ра ци ја ко шта не ср жи од до но ра
Узи ма ње ко шта не ср жи од до но ра, за тран спла та ци ју

8.1.2РЕПАРАЦИЈА

802Трансплантацијакоштанесржи/матичнећелије

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хе мо те ра пи ја
– зра че ње це лог те ла
1370600 Тран сплан та ци ја ало ге не ко шта не ср жи или ма тич

не ће ли је, од срод ног по ду дар ног да ва о ца
Напомена:По ду дар ни до нор је:
– по ве за на по ро ди ца (ро ђак)
– ге нет ски иден тич ни (иден тич ни бли зан ци)
1370606 Тран сплан та ци ја ало ге не ко шта не ср жи или ма тич

не ће ли је, од срод ног по ду дар ног да ва о ца, са узи ма њем узо ра ка за 
ин ви тро (invitro)об ра ду

Напомена:По ду дар ни до нор је:
– по ве за на по ро ди ца (ро ђак)
– ге нет ски иден тич ни (иден тич ни бли зан ци)
1370609 Тран сплан та ци ја ало ге не ко шта не ср жи или ма тич

не ће ли је, од не срод ног по ду дар ног да ва о ца
Напомена: Не срод ни до нор мо же да бу де:
– ко ји од го ва ра, а ни је у срод ству
– у срод ству, ко ји не од го ва ра
1370610 Тран сплан та ци ја ало ге не ко шта не ср жи или ма тич

не ће ли је, од не срод ног по ду дар ног да ва о ца, са узи ма њем узо ра ка 
за ин ви тро (invitro)об ра ду

Напомена: Не срод ни до нор мо же да бу де:
– ко ји од го ва ра, а ни је у срод ству
– у срод ству, ко ји не од го ва ра
1370607 Тран сплан та ци ја ауто лог не ко шта не ср жи или ма

тич не ће ли је
1370608 Тран сплан та ци ја ауто лог не ко шта не ср жи или ма

тич не ће ли је, са узи ма њем узо ра ка за ин ви тро (invitro) об ра ду

8.1.3ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

803Осталепроцедуренакоштанојсржи

9028000 Оста ле про це ду ре на ко шта ној ср жи 
Ин јек ци ја у ко шта ну срж

8.2ЛИМФНИЧВОРОВИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

8.2.1ИНЦИЗИЈА

804Инцизијеналимфнојструктури

9028100 Ин ци зи ја лим фног под руч ја (лим фног сли ва)
Дре на жа лим фног чво ра
Ин ци зи ја лим фа тич ког ка на ла, чво ра или лим фног су да
3031700 По нов на екс пло ра ци ја лим фног чво ра на вра ту

8.2.2ЕКСЦИЗИЈА

805Биопсијалимфнеструктуре

Искључује: ак си лар ни лим фни чвор 
3007500 Би оп си ја лим фног чво ра
Би оп си ја лимфaтичке струк ту ре
Искључује: би оп си ју ска лен ског чво ра пу тем ла па ро ско пи

је/ла па ро то ми је за утвр ђи ва ње про ши ре но сти ма лиг ни те та:
– ги не ко ло шког 
– лим фо ма 
– ако ни је дру га чи је на зна че но 
3009600 Би оп си ја ска лен ског чво ра

806Процедуреексцизијелимфногчвораврата

Екс ци зи ја цер ви кал них лим фних чво ро ва
3142300 Екс ци зи ја (би оп си ја) лим фног чво ра вра та
То тал на (по је ди нач на) екс ци зи ја лим фног чво ра на вра ту
3142301 Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва на вра ту
Огра ни че на екс ци зи ја лим фних чво ро ва на вра ту
Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва са екс ци зи јам лим

фног дре на жног под руч ја укљу чу ју ћи ко жу, пот ко жно тки во и ма
сно тки во

31423011 Ди сек ци ја вра та се лек тив на, јед но стра на
31423012 Ди сек ци ја вра та се лек тив на, обо стра на
3143500 Ра ди кал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва вра та
Ком плет но чи шће ње свих чво ро ва вра та
Ра ди кал на ди сек ци ја вра та
Ре сек ци ја цер ви кал них лим фних чво ро ва ка ми ши ћу и ве зив

ном тки ву
Искључује: ра ди кал на екс ци зи ја ин тра о рал не ле зи је 
31435001 Мо ди фи ко ва на ра ди кал на ди сек ци ја вра та јед но

стра на
31435002 Мо ди фи ко ва на ра ди кал на ди сек ци ја вра та обо

стра на
31435003 Ра ди кал на ди сек ци ја вра та јед но стра на
31435004 Ра ди кал на ди сек ци ја вра та обо стра на
31435005 Про ши ре на ра ди кал на ди сек ци ја вра та јед но стра на
31435006 Про ши ре на ра ди кал на ди сек ци ја вра та обо стра на

807Ексцизијаунутрашњегмлечноглимфногчвора

3007511 Екс ци зи ја ду бо ког лим фног чво ра из дој ке (млеч не 
жле зде)

808Процедуреексцизијелимфногчвораподпазухом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ле зи је дој ке 
– ма стек то ми ја
3033200 Екс ци зи ја лим фног чво ра ак си ле 
Узи ма ње исеч ка из ак си ле
Би оп си ја по је ди нач ног ак си лар ног лим фног чво ра
Екс ци зи ја јед ног ак си лар ног лим фног чво ра
То тал на (по је ди нач на) екс ци зи ја ак си лар ног лим фног чво ра 
Искључује: би оп си ју сен ти нел чво ра или екс ци зи ју 
3030000 Би оп си ја сен ти нел лим фног (лим фни чвор стра

жар) чво ра
Екс ци зи ја сен ти нел лим фног чво ра (чво ро ва) на I, II или III 

ни воу (спра ту) ак си ле



Напомена: Ни во I укљу чу је чво ро ве од до њег спра та ак си ле 
до до ње иви це ма лог груд ног ми ши ћа

Ни во II укљу чу је ак си лар ни са др жај до гор ње иви це ма лог 
груд ног ми ши ћа

Ни во III укљу чу је ак си лар ни са др жај ко ји се про сти ре до вр
ха ак си ле

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ак си лар них лим фних чво ро ва:
– ра ди кал на
– ре ги о нал на
– ин јек ци ја ра ди о и зо то па и ма пи ра ње (лим фо сцин ти гра фи ја) 

чвор ног ба се на
3033500 Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва ак си ле
Ни во I екс ци зи је лим фних чво ро ва ак си ле
Огра ни че на екс ци зи ја лим фних чво ро ва ак си ле
Ни ска ак си лар на ди сек ци ја или екс ци зи ја
Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фног чво ра са екс ци зи јам лим фног 

дре на жног под руч ја укљу чу ју ћи ма сно тки во
Напомена:Ни во I укљу чу је чво ро ве од до њег ни воа (спра та) 

ак си ле до до ње иви це ма лог груд ног ми ши ћа
Искључује: би оп си ју или екс ци зи ју сен ти нел лим фног чво ра
3033600 Ра ди кал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва ак си ле
Ком плет но чи шће ње свих чво ро ва у ак си ли
Екс ци зи ја лим фних чво ро ва ни воа II или III ак си ле 
Сред ња или ви со ка ак си лар на ди сек ци ја или екс ци зи ја 
Напомена: Ни во II укљу чу је ак си лар ни са др жај до гор ње 

иви це ма лог груд ног ми ши ћа
Ни во III укљу чу је са др жај ко ји се про сти ре до вр ха ак си ле
Искључује:би оп си ју или екс ци зи ју сен ти нел лим фног чво ра

809Процедуреексцизијелимфногчворапрепоне

Екс ци зи ја ин гви нал ног лим фног чво ра 
3032900 Екс ци зи ја лим фног чво ра пре по не
Пот пу на (по је ди нач на) екс ци зи ја лим фног чво ра пре по не
30329001 Би оп си ја сен ти нел лим фног чво ра пре по не
Екс ци зи ја сен ти нел лим фног чво ра пре по не
3032901 Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва пре по не
Огра ни че на екс ци зи ја лим фних чво ро ва пре по не
Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва са екс ци зи јом лим

фног дре на жног под руч ја укљу чу ју ћи ма сно тки во
3033000 Ра ди кал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва пре по не
Ком плет но чи шће ње свих лим фних чво ро ва пре по не
Ре сек ци ја пре пон ских лим фних чво ро ва у прав цу ми ши ћа и 

ве зив ног тки ва

810Процедуреексцизијелимфнихчворовакодгинеколошког
малигнитета

Искључује: из во ђе ње ла па ро то ми је за утвр ђи ва ње ни воа 
лим фо ма 

3572300 Ла па ро скоп ско узи ма ње узор ка лим фног чво ра кар
ли це или аб до ме на за утвр ђи ва ње ни воа ги не ко ло шког ма лиг ни те та 

Укључује: узи ма ње узор ка ре тро пе ри то не ал них лим фних 
чво ро ва

3572301 Узи ма ње узор ка лим фног чво ра кар ли це или аб до
ме на за утвр ђи ва ње ни воа ги не ко ло шког ма лиг ни те та 

Из во ђе ње ла па ро то ми је за утвр ђи ва ње ни воа ги не ко ло шког 
ма лиг ни те та укљу чу ју ћи узи ма ње узо ра ка лим фних чво ро ва кар
ли це, аб до ме на, и ре тро пе ри то не ал них чво ро ва

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хи сте рек то ми ја
3572302 Ла па ра скоп ско узи ма ње узор ка па рааор тал ног 

лим фног чво ра за утвр ђи ва ње ни воа ги не ко ло шког ма лиг ни те та
3572303 Узи ма ње узор ка па рааор тал ног лим фног чво ра за 

утвр ђи ва ње ни воа ги не ко ло шког ма лиг ни те та
Из во ђе ње ла па ро то ми је за утвр ђи ва ње ни воа ги не ко ло шког 

ма лиг ни те та укљу чу ју ћи узи ма ње узо ра ка па рааор тал них лим
фних чво ро ва

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хи сте рек то ми ја
3555100 Ра ди кал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва кар ли це пу

тем ла па ро ско пи је због ги не ко ло шког ма лиг ни те та 
3555101 Ра ди кал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва кар ли це 

због ги не ко ло шког ма лиг ни те та
Искључује: про це ду ру са хи сте рек то ми јом

811Процедуреексцизијелимфногчворанадругимместима

Искључује: хи сте рек то ми ју са екс ци зи јом лим фних чво ро ва 
кар ли це

9028200 Екс ци зи ја лим фног чво ра на дру гом ме сту
То тал на (јед но став на) екс ци зи ја лим фног чво ра на дру гом 

ме сту, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: про це ду ру утвр ђи ва ње ни воа ма лиг ни те та:
– ги не ко ло шког 
– лим фо ма 
– ако дру га чи је ни је на зна че но
9028201 Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фног чво ра на дру гом ме сту
Огра ни че на екс ци зи ја лим фних чво ро ва на дру гом ме сту ако 

ни је дру га чи је на зна че но
Ре ги о нал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва са екс ци зи јам лим

фног дре на жног под руч ја, укљу чу ју ћи ко жу, ве зив но и ма сно тки во
Искључује:про це ду ру за од ре ђи ва ње ни воа ма лиг ни те та:
– ги не ко ло шког
– лим фо ма 
– не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
3760700 Ра ди кал на екс ци зи ја ре тро пе ри то не ал них лим фних 

чво ро ва 
Ра ди кал на ди сек ци ја ре тро пе ри то не ал них лим фних чво ро ва
Искључује: про це ду ру са:
– екс ци зи јом ре тро пе ри то не ал не не у роен до кри не ле зи је
– хи сте рек то ми јом
– ра ди кал ном не фрек то ми јом 
3761000 Ра ди кал на екс ци зи ја ре тро пе ри то не ал них лим фних 

чво ро ва, ре дом
Ра ди кал на ди сек ци ја ре тро пе ри то не ал них лим фних чво ро ва 

пра те ћи прет ход ну ре тро пе ри то не ал ну:
– хе ми о те ра пи ју
– ди сек ци ју
– ренд ген ско зра че ње
Искључује: про це ду ру са:
– екс ци зи јом ре тро пе ри то не ал не не у роен до кри не ле зи је 
– хи сте рек то ми јом
– ра ди кал ном не фрек то ми јом 
9028202 Ра ди кал на екс ци зи ја лим фних чво ро ва на дру гом 

ме сту
Ком плет но чи шће ње свих лим фних чво ро ва на дру гом ме сту, 

не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Ре сек ци ја лим фних чво ро ва пре ма ми ши ћу и ве зив ном тки ву
Искључује: про це ду ру за од ре ђи ва ње ни воа ма лиг ни те та:
– ги не ко ло шког
– лим фо ма
– не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
про це ду ру код лим фних чво ро ва кар ли це за:
– ги не ко ло шки ма лиг ни тет
– хи сте рек то ми ју
– ра ди кал ну про ста тек то ми ју и ре кон струк ци ју вра та бе ши ке

8.2.3ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

812Осталепроцедуренаструктурамалимфногсистема

9028400 Пер ку та но од стра ње ње лим фо ке ле
Аспи ра ци ја (са скле ро те ра пи јом) лим фо ке ле
9028401 Ла па ро скоп ско укла ња ње лим фо ке ле
Ла па ра скоп ска:
– дре на жа } лим фо ке ле
– мар су пи а ли за ци ја  } 
9028402 Укла ња ње лим фо ке ле
Дре на жа } лим фо ке ле
Мар су пи а ли за ци ја  } 
9028300 Оста ле про це ду ре на струк ту ра ма лим фног си сте

ма оцедуренаструктурфА на сто мо за } 
Ди ла та ци ја } 
Ли га ту ра  } 
Об ли те ра ци ја } пе ри фер ног лим фног си сте ма
Ре кон струк ци ја } 
Ре па ра ци ја } 
Тран сплан та ци ја  } 
Ко ри го ва ње лим фо е де ма удо ва не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
Искључује: екс ци зи ју лим фо дер ма то зног тки ва



8.3СЛЕЗИНА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

8.3.1ИНЦИЗИЈА

813Процедуреинцизијенаслезини

3037520 Спле но то ми ја
Пунк ци ја сле зи не

8.3.2ЕКСЦИЗИЈА

814Биопсијаслезине

3009403 Пер ку та на би оп си ја сле зи не [иглом]
Аспи ра ци о на би оп си ја сле зи не
3007509 Би оп си ја сле зи не
Искључује: пер ку та ну би оп си ју сле зи не

815Осталепроцедуреексцизијенаслезини

3059600 Пар ци јал на спле нек то ми ја
3059700 Спле нек то ми ја
Екс ци зи ја сле зи не
То тал на спле нек то ми ја
Укључује: то ра коаб до ми нал ну ин ци зи ју
Искључује:ла па ро скоп ску спле нек то ми ју
де ли мич ну спле нек то ми ју
про це ду ру са пан кре а тек то ми јом
3147000 Ла па ро скоп ска спле нек то ми ја
Искључује: де ли мич ну спле нек то ми ју

8.3.3РЕПАРАЦИЈА

816Репарацијаслезине

3059601 Спле но ра фи ја
Ре па ра ци ја на пу кле сле зи не

8.3.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

817Осталепроцедуренаслезини

3037521 Оста ле про це ду ре на сле зи ни
Екс ци зи ја код:
– ак це сор на сле зи на
– ту мо ра сле зи не
Тран сплан та ци ја сле зи не

ДЕ ВЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

9ПРОЦЕДУРЕНАДИГЕСТИВНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ850–1011,ОСИМБЛОКОВА:885,912,919923,

943–950,995,999И1010)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

9.1ЈЕДЊАК

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.1.1ИСПИТИВАЊЕ

850Езофагоскопија

4181600 Ри гид на езо фа го ско пи ја
Укључује: про це ду ра пре ко ве штач ке сто ме
Искључује: про це ду ру са би оп си јом
41816001 Ри гид на фи бе роп тич ка езо фа го ско пи ја
3047303 Езо фа го ско пи ја
Флек си бил на езо фа го ско пи ја
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом
– укла ња њем стра ног те ла
30473031 Флек си бил на фи бе роп тич ка езо фа го ско пи ја

9.1.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

851Ендоскопскасклерозацијалезијеједњака

Ин јек ци ја скле ро зи ра ју ћег аген та
Укључује:ва ри ко зи тет:
– езо фа ге ал ни
– езо фа го га стрич ног спо ја
3047600 Ен до скоп ска скле ро за ци ја не кр ва ре ће ле зи је јед ња ка
3047601 Ен до скоп ска скле ро за ци ја не кр ва ре ће ле зи је езо фа

го га стрич ног пре ла за
3047806 Ен до скоп ска скле ро за ци ја кр ва ре ће ле зи је јед ња ка
3047809 Ен до скоп ска скле ро за ци ја кр ва ре ће ле зи је езо фа го

га стрич ног пре ла за

852Уклањањестраногтелаизједњака

4182500 Екс трак ци ја стра ног те ла из јед ња ка ри гид ним ен
до ско пом

3047810 Екс трак ци ја стра ног те ла из јед ња ка флек си бил ним 
ен до ско пом

853Осталепроцедурепримене,инсeрцијеиодстрањењана
једњаку

3049000 Ен до скоп ска уград ња про те зе јед ња ка
Ен до скоп ска уград ња стен та јед ња ка:
– про ши ри вог
– не про ши ри вог
Укључује: ди ла та ци ју јед ња ка
3049001 Ен до скоп ска за ме на про те зе јед ња ка
Ен до скоп ска за ме на стен та јед ња ка
– про ши ри вог
– не про ши ри вог
Укључује: ди ла та ци ју јед ња ка
3049002 Ен до скоп ско укла ња ње про те зе јед ња ка
Ен до скоп ско укла ња ње стен та јед ња ка:
– про ши ри вог
– не про ши ри вог
Искључује: про це ду ру са за ме ном 

9.1.3ИНЦИЗИЈА

854Езофагогастричнамиотомија

Искључује: про це ду ру са:
– за тва ра њем отво ра на ди ја фраг мат ском хи ја ту су
– фун до пла сти ка
– фун до пла сти ка са за тва ра њем отво ра на ди ја фраг мат ском 

хи ја ту су
3053200 Езо фа го ка р ди о ми о то ми ја, ла па ро скоп ским при сту пом
3053202 Езо фа го кар ди о ми о то ми ја, аб до ми нал ним при сту пом
3053204 Езо фа го кар ди о ми о то ми ја, то ра кал ним при сту пом
30532041 Тран сто ра кал на езо фа го ми о то ми ја са ди вер ти ку

ло пек си јом
30532042 Тран сто ра кал на езо фа го ми о то ми ја са ди вер ти ку

лек то ми јом
Укључује: ан ти ре флукс про це ду ру

855Осталепроцедуреинцизијенаједњаку

3029302 Езо фа го то ми ја

9.1.4ДЕСТРУКЦИЈА

856Процедуредеструкцијенаједњаку

3047900 Ен до скоп ска те ра пи ја јед ња ка ла се ром
Ен до скоп ска те ра пи ја јед ња ка ла се ром за:
– бе ниг не ва ску лар не ле зи је
– ди ла та ци ју
– нео пла зи ју
3047811 Езо фа го ско пи ја са ди ја тер ми јом
3047812 Езо фа го ско пи ја са ко а гу ла ци јом по мо ћу тер мо ко а

гу ла ци о не сон де



3047819 Езо фа го ско пи ја са оста лим ко а гу ла ци ја ма
Ко а гу ла ци ја Ар гон пла змом 
3047602 Ен до скоп ско бен ди ра ње ва ри ко зи те та јед ња ка
Ен до скоп ско бен ди ра ње ва ри ко зи те та езо фа го га стрич ног 

спо ја

9.1.5ЕКСЦИЗИЈА

857Ресекцијаједњакакоддеце

Искључује: про це ду ру са за ме ном јед ња ка
4390600 Пар ци јал на ре сек ци ја јед ња ка са ана сто мо зом, код 

де це
4390601 То тал на ре сек ци ја јед ња ка са ана сто мо зом, код де це

858Езофагектомијасаабдоминалномиторакалном
мобилизацијом

Искључује: про це ду ру са мо би ли за ци јом, аб до ми нал ном и:
– цер ви кал ном
– тран сто ра кал ном
3054500 Езо фа гек то ми ја са ин тер по зи ци јом крат ког сег мен

та де бе лог цре ва по Бел си ју (Belsey)
3054501 Дис тал на езо фа гек то ми ја, то тал на га стрек то ми ја и 

ра ди кал на лим фа де нек то ми ја са ре кон струк ци јом по ме то ди Roux-
en-Y изо ло ва ним то ра ко аб до ми нал ним при сту пом

3055000 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја са езо фа гоко ло
пла сти ком и езо фа гоко ло ана сто мо зом на вра ту

3055001 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја са езо фа гоје ју но
пла сти ком и езо фа гоје ју но ана сто мо зом на вра ту 

859Езофагектомијаабдоминалномицервикалном
мобилизацијом

Укључује: ан те ри ор но или по сте ри ор но ме ди ја сти нал но по
ста вља ње

Искључује: про це ду ру по мо ћу мо би ли за ци је, аб до ми нал не и:
– то ра кал не
– тран сто ра кал не
3054100 Тран схи ја тал на езо фа гек то ми ја са езо фа гога стро

пла сти ком и езо фа гога стро ана сто мо зом на вра ту
3054101 Тран схи ја тал на езо фа гек то ми ја са езо фа гоје ју но

пла сти ком и езо фа гоје ју но ана сто мо зом на вра ту

860Езофагектомијаабдоминалномитрансторакалном
мобилизацијом

Искључује: про це ду ру по мо ћу аб до ми нал не мо би ли за ци је и:
– цер ви кал не
– то ра кал не
3053500 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја са езо фа гога стро

пла сти ком и ин тра то ра кал ном езо фа гога стро ана сто мо зом по Ај
ворЛу и су (Ivor-Lewis)

30535001 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, two-fieldstandard 
лим фа де нек то ми ја са

езо фа гога стро пла сти ком и ин тра то ра кал ном езо фа гога стро 
ана сто мо зом по 

Ај ворЛу и су (Ivor-Lewis)
30535002 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, two-fieldextended 

лим фа де нек то ми ја са 
езо фа гога стро пла сти ком и ин тра то ра кал ном езо фа гога стро 

ана сто мо зом по 
Ај вор Лу и су (Ivor-Lewis) 
30535003 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, two-field total 

лим фа де нек то ми ја са езо фа гога стро пла сти ком и ин тра то ра кал
ном езо фа гога стро ана сто мо зом по Ај ворЛу и су (Ivor-Lewis)

30535004 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, three-field лим фа
де нек то ми ја са езо фа гога стро пла сти ком и ин тра то ра кал ном езо
фа гога стро ана сто мо зом по Ај вор– Лу и су (Ivor-Lewis)

3053600 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја са езо фа го га стро
пла сти ком и езо фа гога стро ана сто мо зом на вра ту

30536001 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, two-fieldstandard 
лим фа де нек то ми ја са 

езо фа гога стро пла сти ком и езо фа гога стро ана сто мо зом на 
вра ту

30536002 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, two-fieldextended 
лим фа де нек то ми ја са 

езо фа гога стро пла сти ком и езо фа гога стро ана сто мо зом на 
вра ту

30536003 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, two-field total 
лим фа де нек то ми ја са езо фа гога стро пла сти ком и езо фа гога стро 
ана сто мо зом на вра ту

30536004 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја, three-field лим фа
де нек то ми ја са езо фа гога стро пла сти ком и езо фа гога стро ана сто
мо зом на вра ту

3053601 Тран сто ра кал на езо фа гек то ми ја са врат ном езо фа
го сто мом и га стро сто мом (Пр ви акт)

8086000 Дис тал на езо фа гек то ми ја, ре сек ци ја прок си мал ног 
де ла же лу ца и ин тер по зи ци ја крат ког сег мен та тан ког цре ва по 
Ме рен ди ну (Merendinо)

861Осталепроцедуреексцизијенаједњаку

4182200 Ри гид на езо фа го ско пи ја са би оп си јом
3047304 Езо фа го ско пи ја са би оп си јом
3047813 Езо фа го ско пи ја са екс ци зи јом ле зи је 
Ен до скоп ска езо фа ге ал на по ли пек то ми ја
9029700 Ен до скоп ска ре сек ци ја му ко зе јед ња ка
3055900 Ло кал на екс ци зи ја ле зи је јед ња ка 
Езо фа ге ал на по ли пек то ми ја
3029400 Цер ви кал на езо фа гек то ми ја
Укључује: езо фа гек то ми ју
пла стич ну ре кон струк ци ју
тра хе о то ми ју

9.1.6РЕПАРАЦИЈА

862Дилатацијаједњака

Напомена: Из во ди се због стрик ту ре
4182800 Не ен до скоп ска ди ла та ци ја јед ња ка
4183100 Ен до скоп ска пне у мат ска ди ла та ци ја јед ња ка
4183200 Ен до скоп ска ди ла та ци ја јед ња ка ба ло ном 
Укључује: про це ду ру уз ко ри шће ње ин тер вент них ви зу ел

них тех ни ка 
4181900 Оста ле ен до скоп ске ди ла та ци је јед ња ка 
Искључује: про це ду ру уз по моћ ла се ра
про це ду ру са уград њом про те зе
41819001 Ре тро град на ди ла та ци ја сте но зе јед ња ка

863Езофагогастричнамиотомијаирепарација
лапароскопскимприступом

3053205 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, ла па ро скоп ским при
сту пом и за тва ра њем отво ра ди ја фраг ма тич ног хи ја ту са

3053304 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, ла па ро скоп ским при
сту пом, са фун до пла сти ком

3053305 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, ла па ро скоп ским при
сту пом, са фун до пла сти ком и за тва ра њем отво ра ди ја фраг ма тич
ног хи ја ту са

864Езофагогастричнамиотомијаирепарација
абдоминалнимприступом

Искључује: про це ду ру ла па ро скоп ским при сту пом
3053201 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, аб до ми нал ним при

сту пом, са за тва ра њем отво ра ди ја фраг ма тич ног хи ја ту са
3053300 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, аб до ми нал ним при

сту пом, са фун до пла сти ком
3053301 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, аб до ми нал ним при

сту пом, са фун до пла сти ком и за тва ра њем отво ра ди ја фраг ма тич
ног хи ја ту са

865Езофагогастричнамиотомијаирепарација
торакалнимприступом

Искључује: про це ду ру ла па ро скоп ским при сту пом
3053203 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, то ра кал ним при сту

пом, са за тва ра њем отво ра ди ја фраг ма тич ног хи ја ту са



3053302 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, то ра кал ним при сту
пом, са фун до пла сти ком

3053303 Езо фа го га стрич на ми о то ми ја, то ра кал ним при сту
пом, са фун до пла сти ком и за тва ра њем отво ра ди ја фраг ма тич ног 
хи ја ту са

866Поправакатрезијеједњака

Искључује: езо фа го сто му 
4385500 Од ло же на при мар на ана сто мо за атре зи је јед ња ка 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– за тва ра ње сто ме
4384300 Ре па ра ци ја атре зи је јед ња ка
Укључује: ана сто мо зу
4384301 Ре па ра ци ја атре зи је јед ња ка са ре па ра ци јом дис тал

не тра хеоезо фа ге ал не фи сту ле 
Ре па ра ци ја атре зи је јед ња ка са ре па ра ци јом:
– брон хоезо фа ге ал них фи сту ла
– тра хеоезо фа ге ал них фи сту ла не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
Укључује: ана сто мо зу
Искључује:про це ду ру са по прав ком мул ти плих дис тал них 

тра хео– езо фа ге ал них фи сту ла 
4384302 Ре па ра ци ја атре зи је јед ња ка са ре па ра ци јом прок

си мал не или мул ти плих тра хеоезо фа ге ал них фи сту ла 
Ре па ра ци ја атре зи је јед ња ка са ре па ра ци јом мул ти плих дис

тал них тра хеоезо фа ге ал них фи сту ла 
Укључује:ана ста мо зу
4390300 За ме на јед ња ка црев ном ви ју гом, код де це
Укључује: ре сек ци ју јед ња ка
На по ме на: из ве ди се при:
– атра зи ји јед ња ка
– стрик ту ри јед ња ка
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ми кро хи рур шка ана ста мо за крв них су до ва 
– по прав ка не ра ва

867Осталепроцедуреприрепарацијиједњака

3029300 Езо фа го сто ми ја
Екс те ри о ри за ци ја езо фа ге ал не ке се
Спо ља шња фи сту ли за ци ја јед ња ка
3029301 За тва ра ње езо фа го сто ме
Укључује: пла стич ну ре кон струк ци ју
3056000 Ре па ра ци ја пер фо ра ци је јед ња ка
3060600 Езо фа ге ал на тран ссек ци ја по мо ћу стaплера 
Укључује: де ва ску ла ри за ци ју
9030000 Ре па ра ци ја ду пли ка ту ре јед ња ка 
Екс ци зи ја ду пли ка ци о не ци сте јед ња ка

9.1.7РЕКОНСТРУКЦИЈА

868Процедуререконструкцијеједњака

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ми кро хи рур шка ана ста мо за крв них су до ва 
– ре па ра ци ја не ра ва
Искључује: ре сек ци ју и за ме ну јед ња ка ко ри сте ћи цре во, 

код де це
3055400 Езо фа гек то ми ја са ре кон струк ци јом по мо ћу сло

бод ног ре жња је ју ну ма
3055401 Езо фа гек то ми ја са ре кон струк ци јом са не ким дру

гим сло бод ним ре жњем 
Езо фа гек то ми ја са ре кон струк ци јом са сло бод ним ре жњем:
– де бе лог цре ва
– ра ди ал на по длак ти ца [РФФФ]
9095400 Оста ле ре кон струк циј ске про це ду ре на јед ња ку
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре жањ 
90954001 Ре кон струк ци ја јед ња ка ду гим сег мен том ко ло на 

(езо фа гоко ло пла сти ка) као by-pass про це ду ра 
90954002 Ре кон струк ци ја јед ња ка ду гим сег мен том ко ло на 

(фа рин гоко ло пла сти ка) као by-pass про це ду ра

9.1.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

869Осталепроцедуренаједњаку

3845620 Оста ли ин тра то ра кал ни по ступ ци на јед ња ку
38456201 Тран сцер ви кал на дре на жа вра та и ме ди ја сти ну ма
9030100 Оста ле про це ду ре на јед ња ку
90301001 Опе ра тив на екс трак ци ја стра ног те ла из цер ви кал

ног де ла јед ња ка
90301002 Опе ра тив на екс трак ци ја стра ног те ла из то ра ко аб

до ми нал ног де ла јед ња ка

9.2ЖЕЛУДАЦ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.2.1ПРОЦЕДУРЕПРИМЕНЕ,ИНСЕРЦИЈЕ
ИОДСТРАЊЕЊАНАЖЕЛУЦУ

870Процедурепримене,инсeрцијеиуклањањанажелуцу

3047807 Ен до скоп ска скел ро за ци ја ле зи је же лу ца или ду о
де ну ма 

Ин јек ци ја скле ро зи ра ју ћег аген са
Укључује: ду о де нал не ва ри ко зи те те
ва ри ко зи те те же лу ца
Искључује: ле зи ју/е на спо ју јед ња ка и же лу ца (езо фа гога

стрич ни спој)
3048300 Уград ња пер ку та ног не ен до скоп ског дуг ме та га

стро сто ме
За ме на не ен до скоп ског дуг ме та га стро сто ме
3048100 Ини ци јал на уград ња це ви пер ку та не ен до скоп ске 

га стро сто ме (ПЕГ)
3048200 По нов на уград ња це ви пер ку та не ен до скоп ске га

стро сто ме (ПЕГ)
За ме на це ви пер ку та не ен до скоп ске га стро сто ме (ПЕГ)
3047808 Укла ња ње це ви га стро сто ме
Укла ња ње:
– не ен до скоп ског дуг ме та га стро сто ме
– це ви пер ку та не ен до скоп ске га стро сто ме (ПЕГ)
Искључује: про це ду ру са за ме ном:
– не ен до скоп ског дуг ме та га стро сто ме
– це ви пер ку та не ен до скоп ске га стро сто ме

9.2.2ИНЦИЗИЈА

871Гастротомија

3037506 Га стро то ми ја
3037515 Га стро то ми ја са од стра ње њем стра ног те ла

872Ваготомија

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон тро ла кр ва ре ња из пеп тич ког ул ку са
3049600 Се лек тив на ва го то ми ја
Трун ку сна ва го то ми ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ло кал на екс ци зи ја ле зи је же лу ца
Искључује: про це ду ру са:
– га строен те ро сто ми јом
– пар ци јал ном га стро ен те ро сто ми јом и ана сто мо зом:
– га стро ду о ден дал ном
– га стро је ју нал ном
– Rоux-en-Y ре кон струк ци јом
3049900 Ви со ко се лек тив на ва го то ми ја
Искључује: про це ду ру са:
– ди ла та ци јом пи ло ру са
– ду о де но пла сти ком

873Осталепроцедуреинцизијенажелуцу

4393000 Пи ло ро ми о то ми ја
3037522 Тран саб до ми нал на га стро ско пи ја



9.2.3ДЕСТРУКЦИЈА

874Процедуредеструкцијенажелуцу

3050500 Кон тро ла кр ва ре ћег пеп тич ког ул ку са
Укључује: кли на сту ре сек ци ју же лу ца
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ва го то ми ја:
– ви со ко се лек тив на
– се лек тив на [трункусна]
Искључује: про це ду ру пу тем га стрич не ре сек ци је 
3047603 Ен до скоп ско бен ди ра ње ва ри ко зи те та же лу ца

9.2.4ЕКСЦИЗИЈА

875Парцијалнагастректомија

Искључује: про це ду ру са се лек тив ним (трун ку сном) ва го то
ми јом

3051800 Пар ци јал на дис тал на га стрек то ми ја са га стро ду о де
нал ном ана сто мо зом

3051801 Пар ци јал на дис тал на га стрек то ми ја са га стро је ју
нал ном ана сто мо зом

3051802 Пар ци јал на прок си мал на га стрек то ми ја са езо фа го
га стрич ном ана сто мо зом

876Парцијалнагастректомијапослепретходногпоступка
лечењапептичкогулкуса

Напомена: Из во ди се са мо са исто ри јом га стрек то ми је, ва го
то ми је или слич ног по ступ ка код бо ле сти пеп тич ког ул ку са 

Искључује: про це ду ру са се лек тив ном [трункусном] ва го то
ми јом

3050300 Пар ци јал на га стрек то ми ја са га стро ду о де нал ном ана
сто мо зом на кон прет ход ног опе ра тив ног ле че ња пеп тич ког ул ку са

3050301 Пар ци јал на га стрек то ми ја са га стро је ју нал ном ана
сто мо зом на кон прет ход ног опе ра тив ног ле че ња пеп тич ког ул ку са

3050302 Пар ци јал на га стрек то ми ја са Rоux-en-Yре кон струк
ци јом на кон прет ход ног опе ра тив ног ле че ња пеп тич ког ул ку са 

877Селективнаваготомијасапарцијалномгастректомијом

Се лек тив на (трун кал на) ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек
то ми јом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон тро ла кр ва ре ња пеп тич ког ул ку са
Искључује: про це ду ре на кон прет ход ног по ступ ка ле че ња 

пеп тич ког ул ку са
3049700 Се лек тив на ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек то

ми јом и га стро ду о де нал ном ана сто мо зом
3049701 Се лек тив на ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек то

ми јом и га стро је ју нал ном ана сто мо зом
3049702 Се лек тив на ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек то

ми јом и Rоux-en-Yре кон струк ци јом

878Селективнаваготомијасапарцијалномгастректомијом
наконпретходногпоступкалечењапептичкогулкуса

Се лек тив на ва го то ми ја на кон прет ход ног по ступ ка ле че ња 
пеп тич ког ул ку са

Напомена: Из во ди се са мо са исто ри јом ва го то ми је, га стрек
то ми је или слич ног по ступ ка код бо ле сти пеп тич ког ул ку са

3050303 Се лек тив на ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек то
ми јом и га стро ду о де нал ном ана сто мо зом на кон прет ход ног по
ступ ка ле че ња пеп тич ког ул ку са

3050304 Се лек тив на ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек то
ми јом и га стро је ју нал ном ана сто мо зом на кон прет ход ног по ступ
ка ле че ња пеп тич ког ул ку са

3050305 Се лек тив на ва го то ми ја са пар ци јал ном га стрек то
ми јом и Rоux-en-Y ре кон струк ци јом на кон прет ход ног по ступ ка 
ле че ња пеп тич ког ул ку са

879Осталегастректомије

Укључује: ана сто мо зу
спле нек то ми ју

3052300 Суб то тал на га стрек то ми ја
Суб то тал на ра ди кал на га стрек то ми ја
Укључује: дис тал ну пан кре а те ко ми ју
про ши ре ну ди сек ци ју чво ро ва
3052100 То тал на га стрек то ми ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– езо фа гек то ми ја са аб до ми нал ном и тран сто ра кал ном мо би

ли за ци јом
30521001 Дис тал на езо фа гек то ми ја, то тал на га стрек то ми ја и 

ра ди кал на лим фа де нек то ми ја са ре кон струк ци јом по ме то ди Roux-
en-Y тран схи ја тал ним при сту пом

3052400 Про ши ре на то тал на га стрек то ми ја 
Укључује: дис тал ни јед њак
пан кре ас
ко лон
је тру
сле зи ну
про ши ре ну ди сек ци ју чво ро ва
Искључује: суб то тал ну ра ди кал ну га стрек то ми ју

880Осталепроцедуреексцизијенажелуцу

3007512 Би оп си ја же лу ца
3052000 Ло кал на екс ци зи ја ле зи је же лу ца 
Искључује: про це ду ру са пар ци јал ном га стрек то ми јом
9029701 Ен до скоп ска ре сек ци ја же лу дач не му ко зе
3050900 Кон тро ла кр ва ре ња из пеп тич ког ул ку са ре сек ци јом 

же лу ца 
Искључује: про це ду ру код кли на сте ре сек ци је же лу ца

9.2.5РЕПАРАЦИЈА

881Гастростомијаилигастроентеростомија

Искључује:га стрич ни бај пас због мор бид не го ја зно сти 
3037507 Га стро сто ми ја
9030200 Га стро сто ми ја са про ла ском трај не тран са на сто мо

зне це ви 
3051500 Га строен те ро сто ми ја
Укључује:га стро ду о де но сто ми ју
Искључује: про це ду ру са:
– пан кре а ти ко ду о де нек то ми јом
– се лек тив ном [трункусном] ва го то ми јом

882Ендоскопскадилатацијастриктурежелуца

3047500 Ен до скоп ска ди ла та ци ја стрик ту ре же лу ца 
Искључује: про це ду ру за га стро ду о де нал ну стрик ту ру
3047501 Ен до скоп ска ди ла та ци ја га стро ду о де нал не стрик ту ре 
Искључује: про це ду ру за га стрич ну стрк ту ру

883Пилоропластика

3037513 Пи ло ро пла сти ка
Искључује: про це ду ру са се лек тив ном [трункалном] ва го то

ми јом 

884Осталеваготомијесарепарацијом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон тро ла кр ва ре ња пеп тич ког ул ку са
3049602 Се лек тив на ва го то ми ја са га строен те ро сто ми јом
Трун кал на ва го то ми ја са га строен те ро сто ми јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ло кал на екс ци зи ја ле зи је же лу ца
3049601 Се лек тив на ва го то ми ја са пи ло ро пла сти ком
Трун кал на ва го то ми ја са пи ло ро пла сти ком
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ло кал на екс ци зи ја ле зи је же лу ца
3050200 Ви со ко се лек тив на ва го то ми ја са ди ла та ци јом пи

ло ру са
3050000 Ви со ко се лек тив на ва го то ми ја са ду о де но пла сти ком



886Фундопластика

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– га стро сто ми ја
3053000 Фун до пли ка ци ја са кар ди о пек си јом
3052700 Фун до пли ка ци ја ла па ро скоп ским при сту пом
Ни се но ва (Nissen) фун до пли ка ци ја пу тем ла па ро ско пи је
3052701 Фун до пли ка ци ја, ла па ро скоп ским при сту пом, са 

за тва ра њем ди ја фраг мал ног хи ја ту са
Ни се но ва (Nissen) фун до пли ка ци ја пу тем ла па ро ско пи је, са 

за тва ра њем ди ја фраг мал ног хи ја ту са
3052702 Фун до пли ка ци ја, аб до ми нал ним при сту пом
Ни се но ва (Nissen) фун до пли ка ци ја
3052703 Фун до пли ка ци ја, аб до ми нал ним при сту пом, са за

тва ра њем ди ја фраг мал ног хи ја ту са
Ни се но ва (Nissen) фун до пли ка ци ја са за тва ра њем ди ја фраг

мал ног хи ја ту са
3052900 Фун до пли ка ци ја, аб до ми нал ним при сту пом, са езо

фа го пла сти ком
Укључује: про ду жи ва ње јед ња ка
3052704 Фун до пли ка ци ја, тран сто ра кал ним при сту пом
3052705 Фун до пли ка ци ја, тран сто ра кал ним при сту пом, са 

за тва ра њем ди ја фраг мал ног хи ја ту са
3052901 Фун до пли ка ци ја, тран сто ра кал ним при сту пом, са 

езо фа го пла сти ком
Укључује: про ду жи ва ње јед ња ка
3146600 Ре ви зи о на фун до пли ка ци ја
8088600 Пред ња га стро пек си ја по Бер хе му (Boerhema)
8088601 Пред ња га стро пек си ја по Бер хе му (Boerhema), ла

па ра скоп ски
8088602 Езо фа гофун дофре но пек си ја по Лор та–Жа ко бу 

(Lortat–Jacob)
8088603 Езо фа гофун дофре но пек си ја по Лор та–Жа ко бу 

(Lortat–Jacob), ла па ро скоп ски
8088604 Пар ци јал на фун до пла сти ка
Укључује: пред њу и зад њу фун до пла сти ку по Ту пеу (Toupet) 

и До ру (Dor)
8088605 Пар ци јал на фун до пла сти ка, ла па ро скоп ски
Укључује: пред њу и зад њу фун до пла сти ку по Ту пеу (Toupet) 

и До ру (Dor)

887Осталерепарацијежелуца

9029600 Ен до скоп ска кон тро ла пеп тич ког ул ку са или кр ва ре ња 
Ен до скоп ски:
– кли пинг ул ку са (ду о де нал ног) (га стрич ног) или кр ва ре ће ле зи је
– те ра пи ја Ма ло ри–Вајс (Mallory–Weiss) ла це ра ци је
9034202 Шав код ла це ра ци је же лу ца
Га стро ра фи ја
Пре ши ва ње Ма ло ри–Вајс (Mallory–Weiss)ла це ра ци је
3037510 Шав пер фо ри ра ног ул ку са
Пре ши ва ње:
– ди вер ти ку лу ма за пер фо ри ра ни ул кус
– пер фо ри ра ног ул ку са (два на е сто па лач ног цре ва), (же лу ца)
9033900 За тва ра ње га стро сто ми је
3037512 Ре по зи ци о ни ра ње га стрич ног вол ву лу са
9030300 Ре па ра ци ја га стрич не ду пли ка ци је
Екс ци зи ја га стрич не ду пли ка ци о не ци сте
Ре па ра ци ја пи ло ру сне ду пли ка ци је
9030400 Оста ле ре па ра ци је на же лу цу

9.2.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

888Реконструкцијскепроцедуренажелуцу

3051700 Ре кон струк ци ја пи ло ро пла сти ке
3051701 Ре кон струк ци ја га строен те ро сто ми је
Ре кон струк ци ја га строду о де но сто ми је

9.2.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

889Поступцизбогпрекомернегојазности

1421500 Ре ви зи ја га стрич ног пр сте на
До да ва ње или укла ња ње теч но сти (сла ног рас тво ра) из ре

зер во а ра им пла ти ра ног у га стрич ни по вез

По де ша ва ње га стрич ног по ве за
За ме на им пла ти ра ног ре зер во а ра га стрич ног по ве за
14215001 Укла ња ње же лу дач ног пр сте на, ла па ро скоп ски
3051101 Ла па ро скоп ска ре дук ци ја же лу ца 
Ла па ро скоп ско по де ша ва ју ће га стрич но под ве зи ва ње 
30511011 Ла па ро скоп ско пла си ра ње га стрич ног пр сте на 
3051100 Ре дук ци ја же лу ца
Га стрич но:
– под ве зи ва ње
– стеј пло ва ње
Га стро пла сти ка због пре ко мер не го ја зно сти 
3051200 Га стрич ни бај пас
Укључује: ана сто мо зу
3051201 Ла па ро скоп ска би ли о пан кре а сна ди вер зи ја
Укључује: ана сто мо зу
хо ле ци стек то ми ју
3051202 Би ли о пан кре а сна ди вер зи ја
Укључује:ана сто мо зу
хо ле ци стек то ми ју
3051400 Хи рур шко пре и на че ње по ступ ка ле че ња пре ко мер

не го јазнсо ти
9095000 Инсeрција же лу дач ног ба ло на

890Осталепроцедуренажелуцу

9030500 Оста ле про це ду ре на же лу цу

9.3ТАНКОЦРЕВО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.3.1ИСПИТИВАЊЕ

891Експлорацијатанкогцрева

3058101 Екс пло ра ци ја ду о ден ду ма
Искључује: про це ду ру са укла ња њем ле зи је
3209500 Ен до скоп ски пре глед тан ког цре ва кроз ве штач ку 

сто му 
Укључује:би оп си ју

9.3.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

892Поступципримене,инсерцијеилиодстрањења
натанкомцреву

Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) 
3048700 Пла си ра ње сон де у тан ко цре во
Укључује:би оп си ју
3047805 Пер ку та на ен до скоп ска је ју но сто ми ја [ПЕЈ]
9030600 Ла па ро скоп ска уград ња сон де за хра ње ње, је ју но

сто ми ја 
3146200 Уград ња сон де за хра ње ње, је ју но сто ми ја
9206800 Ен до скоп ска ин сер ци ја про те зе ду о де ну ма
Ен до скоп ска ин сер ци ја ду о де нал ног стен та:
– ме тал ног (Wаllstent)
– пла стич ног
Укључује:ди ла та ци ју ду о де ну ма
9206801 Ен до скоп ска за ме на про те зе ду о де ну ма
Ен до скоп ска за ме на стен та ду о де ну ма:
– ме тал ног (Wаllstent)
– пла стич ног
Укључује: ди ла та ци ју ду о де ну ма
9206802 Ен до скоп ско укла ња ње про те зе ду о де ну ма
Ен до скоп ско укла ња ње стен та ду о де ну ма:
– ме тал ног (Wаllstent)
– пла стич ног
Искључује: про це ду ру са за ме ном

9.3.3ИНЦИЗИЈА

893Ентеротомија

3037503 Ен те ро то ми ја тан ког цре ва
Ду о де но то ми ја
Иле о то ми ја
Је ју но то ми ја



Укључује:укла ња ње кал ку лу са
Искључује: про це ду ру из ве де ну ин тра о пе ра тив но за ен до

скоп ски пре глед тан ког цре ва
3056800 Ен до скоп ски пре глед тан ког цре ва пу тем ин тра о пе

ра тив не ен те ро то ми је

894Осталепроцедуреинцизијенатанкомцреву

3056900 Ен до скоп ски пре глед тан ког цре ва пу тем ла па ро то
ми је

Укључује: би оп си ју

9.3.4ЕКСЦИЗИЈА

895Ресекцијатанкогцрева

3056600 Ре сек ци ја тан ког цре ва са ана сто мо зом
3056500 Ре сек ци ја тан ког цре ва са фор ми ра њем сто ме

896Осталепроцедуреексцизијенатанкомцреву

3007513 Би оп си ја тан ког цре ва
3058000 Екс ци зи ја ле зи је ду о де ну ма
Укључује: про це ду ру са екс пло ра ци јом
Искључује: про це ду ру пу тем па нен до ско пи је 
30580001 Пан кре ас пре зер ви ра ју ћа ре сек ци ја ду о де ну ма 
3037509 Екс ци зи ја Ме ке ло вог ди вер ти ку лу ма

9.3.5РЕПАРАЦИЈА

897Стометанкогцрева

3206900 Фор ми ра ње ре зер во а ра иле о сто ме 
Фор ми ра ње кон ти нент не иле о сто ме
Фор ми ра ње ин кон ти нент не иле о сто ме
Укључује:кон вер зи ју по сто је ће иле о сто ме
изо ла ци ју и ре сек ци ју цре ва 
Искључује: про це ду ре ди вер зи је ури нар ног си сте ма
3037529 При вре ме на иле о сто ма
„Loop” иле о сто ми ја 
Искључује: про це ду ру са:
– ко лек то ми јом, то тал ном
– то тал ном прок то ко лек то ми јом
30375291 Фор ми ра ње би по лар не иле о сто ме
3037501 Оста ле ен те ро сто ми је
Ду о де но сто ми ја
Пер ма нент на иле о сто ми ја
Искључује:иле о сто ми ју са:
– ко лек то ми јом, то тал ном
– прок то ко лек то ми јом, то тал ном је ју но сто ми јом
3051501 Ен те ро ко ло а на сто мо за
Иле о ко ло нич на ана сто мо за
3051502 Ен те ро ен те ро а на сто мо за
Rоux-en-Yре кон струк ци ја
Искључује: ду о де но ду о де но сто ми ју
ду о де но је ју но сто ми ју
про це ду ру са пар ци јал ном га стрек то ми јом
4380700 Ду о де но ду о де но сто ми ја
Ду о де но је ју но сто ми ја за нео на тал ну атре зи ју или сте но зу 

898Репозицијетанкогцрева

3037508 Ре по зи ци ја ин ва ги на ци је тан ког цре ва 
3037518 Ре по зи ци ја вол ву лу са тан ког цре ва

899Затварањестометанкогцрева

3056200 За тва ра ње би по лар не иле о сто ме
За тва ра ње при вре ме не иле о сто ме
3056201 За тва ра ње иле о сто ме са ус по ста вља њем кон ти ну и

те та цре ва, без ре сек ци је
Искључује: про це ду ру на кон Харт ма но ве (Hartmann)про це

ду ре
про це ду ру са ре сек ци јом и фор ми ра њем иле ал ног ре зер во а ра 
3056204 За тва ра ње оста лих сто ма тан ког цре ва

900Репарацијатанкогцрева

Укључује:су же ње тан ког цре ва
4381000 Ре па ра ци ја тан ког цре ва са јед ном ана сто мо зом
4381001 Ре па ра ци ја тан ког цре ва са мул ти плим ана сто мо за ма

901Осталерепарацијетанкогцрева

3056400 Пла сти ка стрик ту ре тан ког цре ва
3037524 Шав тан ког цре ва
9034000 За тва ра ње фи сту ла тан ког цре ва
Укључује:фи сту лу ду о де ну ма
Искључује: ен те ро ку та ну фи сту лу тан ког цре ва
3038201 Пер ку та на ре па ра ци ја ен те ро ку та не фи сту ле тан ког 

цре ва 
Администрaција фи брин ског зал ти ва ча за ен те ро ку та ну фи

сту лу тан ког цре ва
3038200 Ра ди кал на ре па ра ци ја ен те ро ку та не фи сту ле тан ког 

цре ва 
Ен те ро ку та на фи сту лек то ми ја
Укључује: екс тен зив ну ди сек ци ју и ре сек ци ју цре ва
3037519 Оста ле ре па ра ци је тан ког цре ва

9.3.6РЕВИЗИЈА

902Ревизијастомеирезервоараилеостоме

3056300 Ре ви зи ја сто ме тан ког цре ва 
Пре о бли ко ва ње сто ме тан ког цре ва
3206901 Ре ви зи ја ре зер во а ра иле о сто ме 

9.3.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

903Осталепроцедуренатанкомцреву

9030700 Оста ле про це ду ре на тан ком цре ву

9.4ДЕБЕЛОЦРЕВО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.4.1ИСПИТИВАЊЕ

904Ригиднасигмоидоскопија

Искључује:про це ду ру са екс ци зи јом
3207500 Ри гид на рек то сиг мо и до ско пи ја

905Фибероптичкаколоноскопија

Ко ло но ско пи ја пре ко ве штач ке сто ме
3208400 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до хе па тич ке флек су ре
Флек си бил на сиг мо и до ско пи ја
Крат ка ко ло но ско пи ја
Искључује: про це ду ру ка да је да ље од хе па тич ке флек су ре
про це ду ру са:
– би оп си јом
– по ли пек то ми јом
3208402 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до хе па тич ке флек су

ре са ад ми ни стри ра њем ма сти ла за те то ва жу
Хро мо ен до ско пи ја до хе па тич ке флек су ре
3209000 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до це ку ма
Ду га ко ло но ско пи ја
Укључује: пре глед иле у ма
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом
– по ли пек то ми јом
3209002 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до це ку ма са ад ми ни

стри ра њем ма сти ла за те то ва жу
Хро мо ен до ско пи ја до це ку ма

9.4.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

906Процедурепримене,инсерцијеилиодстрањења
надебеломцреву

3218600 Ин тра о пе ра тив на ла ва жа ко ло на 
То тал на ин тра о пе ра тив на ла ва жа ко ло на 



9029500 Ен до скоп ска ин сер ци ја про те зе ко ло на
Ен до скоп ска иснер ци ја стен та ко ло на
9029501 Ен до скоп ска за ме на про те зе ко ло на
Ен до скоп ска:
– за ме на  } 
– ре ви зи ја  } стен та ко ло на
9029502 Ен до скоп ско укла ња ње про те зе ко ло на
Ен до скоп ско укла ња ње стен та ко ло на
Искључује: про це ду ру са за ме ном

9.4.3ИНЦИЗИЈА

907Процедуреинцизијенадебеломцреву

3037502 Ко ло то ми ја
3037523 Ен до скоп ски пре глед де бе лог цре ва кроз ла па ро то

ми ју 

9.4.4ДЕСТРУКЦИЈА

908Процедуредеструкцијенадебеломцреву

3047902 Ен до скоп ска те ра пи ја де бе лог цре ва ла се ром
Ен до скоп ска те ра пи ја ко ло на ла се ром због: 
– бе ниг них ва ску лар них ле зи ја
– нео пла зи ја
– стрик ту ра
9030800 Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи ја де бе лог цре ва
Ен до скоп ски:
– абла ци ја ту мо ра ко ло на
– ко а гу ла ци ја Ар гон пла змом
– кон тро ла кр ва ре ња ко ло на
– де струк ци ја тки ва ко ло на
Искључује:про це ду ру по мо ћу ла се ра

9.4.5ЕКСЦИЗИЈА

909Биопсијадебелогцрева

3007514 Би оп си ја де бе лог цре ва
Искључује: про це ду ру по мо ћу:
– фи бе роп тич ке (флек си бил не) ко ло но ско пи је
– ри гид не сиг мо и до ско пи је

910Ригиднасигмоидоскопијасаексцизијом

3207501 Ри гид на рек то сиг мо и до ско пи ја са би оп си јом
3207800 Ри гид на рек то сиг мо и до ско пи ја са од стра ње њем ≤ 

9 по ли па 
3208100 Ри гид на рек то сиг мо и до ско пи ја са од стра ње њем ≥ 

10 по ли па

911Фибероптичкаколоноскопијасаексцизијом

3208401 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до хе па тич ке флек су
ре са би оп си јом

Ко ло но ско пи ја до хе па тич ке флек су ре, са ви ше стру ким би
оп си ја ма

Флек си бил на сиг мо и до ско пи ја са би оп си јом
Крат ка ко ло но ско пи ја са би оп си јом
3208700 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до хе па тич ке флек су

ре са по ли пек то ми јом
Ко ло но ско пи ја до хе па тич ке флек су ре, са ви ше стру ком по ли

пек то ми јом
Флек си бил на сиг мо и до ско пи ја са по ли пек то ми јом 
Крат ка ко ло но ско пи ја са по ли пек то ми јом
Укључује:по ли пек то ми ју уз ко ри шће ње:
– диј тер ми јом
– вру ћих ин стру ме на та за би оп си ју
– упо тре бом ом че
3209001 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до це ку ма са би оп си јом
Ко ло но ско пи ја до це ку ма са ви ше стру ким би оп си ја ма
Ду га ко ло но ско пи ја са би оп си јом
3209300 Фи бе роп тич ка ко ло но ско пи ја до це ку ма са по ли

пек то ми јом
Ко ло но ско пи ја до це ку ма са ви ше стру ким по ли пек то ми ја ма
Ду га ко ло но ско пи ја са по ли пек то ми јом

Укључује: по ли пек то ми ју уз ко ри шће ње:
– ди ја тер ми је
– вру ћих ин стру ме на та за би оп си ју
– упо тре бом ом че

913Колектомија

3200300 Пар ци јал на ре сек ци ја де бе лог цре ва са ана сто мо зом
Це кок то ми ја } 
Ло кал на екс ци зи ја 
ко ло на  } са ана сто мо зом
Сиг мо ид ко лек то ми ја } 
Сиг мо и дек то ми ја } 
Укључује:ре сек ци ју сле зин ске флек су ре
3200000 Пар ци јал на ре сек ци ја де бе лог цре ва са фор ми ра

њем сто ме 
Це кок то ми ја } 
Ло кал на екс ци зи ја 
ко ло на  } са фор ми ра њем сто ме
Сигмоидoколек то мија } 
Сиг мо и дек то ми ја } 
Укључује:ре сек ци ју сле зин ске флек су ре
3200301 Де сна хе ми ко лек то ми ја са ана сто мо зом
Ре сек ци ја уз ла зног ко ло на, хе па тич ке флек су ре и де ла тран

свер зал ног ко ло на (сред њи тран свер зал ни ко лон) са ана сто мо зом
3200001 Де сна хе ми ко лек то ми ја са фор ми ра њем сто ме
Ре сек ци ја узлaзног ко ло на, хе па тич ке флек су ре и де ла тран

свер зал ног ко ло на (сред њи тран свер зал ни ко лон) са фор ми ра њем 
сто ме

3200501 Про ши ре на де сна хе ми ко лек то ми ја са ана сто мо зом
Ре сек ци ја уз ла зног ко ло на, хе па тич ке флек су ре и тран свер

зал ног ко ло на до сле зин ске флек су ре са ана сто мо зом
3200401 Про ши ре на де сна хе ми ко лек то ми ја са фор ми ра њем 

сто ме
Ре сек ци ја уз ла зног ко ло на, хе па тич ке флек су ре и тран свер

зал ног ко ло на до сле зин ске флек су ре са ана сто мо зом
3200600 Ле ва хе ми ко лек то ми ја сa ана сто мо зом
Укључује:ре сек ци ју:
– де сцен дент ног ко ло на
– сиг мо ид ног ко ло на
3200601 Ле ва хе ми ко лек то ми ја са фор ми ра њем сто ме
Укључује:ре сек ци ју:
– де сцен дент ног ко ло на
– сиг мо ид ног ко ло на
3200500 Суб то тал на ко лек то ми ја са ана сто мо зом
Укључује:ре сек ци ју:
– асцен дент ног ко ло на
– де сцен дент ног ко ло на
– хе па тич ке флек су ре
– сле зин ске флек су ре
– тран свер зал ног ко ло на
3200400 Суб то тал на ко лек то ми ја са фор ми ра њем сто ме
Укључује:фор ми ра ње му ко зне фи сту ле
ре сек ци ју:
– асцен дент ног ко ло на
– де сцен дент ног ко ло на
– хе па тич ке флек су ре
– сле зин ске флек су ре
– тран свер зал ног ко ло на
3201200 То тал на ко лек то ми ја са иле о рек тал ном ана сто мо зом
3200900 То тал на ко лек то ми ја са иле о сто мом 
Укључује:фор ми ра ње му ко зне фи сту ле

914Осталепроцедуреексцизијенадебеломцреву

9029702 Ен до скоп ска му ко зна ре сек ци ја де бе лог цре ва
3202900 Из ра да ко ло нич ног ре зер во а ра 
Кон струк ци ја Ј– ре зер во а ра за ко лон
Искључује: про це ду ру за ди вер зи о не про це ду ре ури нар ног 

си сте ма
9095900 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја де бе лог цре ва 
Искључује:де струк ци ју ле зи је де бе лог цре ва
по ли пек то ми ју пре ко ен до ско пи је



9.4.6РЕПАРАЦИЈА

915Осталестомедебелогцрева

3037500 Це ко сто ма
3037528 При вре ме на ко ло сто ма
Loopко ло сто ма
Искључује: про це ду ру са рек то сиг мо и дек то ми јом
30375281 Фор ми ра ње би по лар не ко ло сто ми је
3037504 Дру га ко ло сто ма
Стал на ко ло сто ма
Искључује: про це ду ру са рек то сиг мо и дек то ми јом

916Редукцијадебелогцрева

3037511 Хи рур шко ре ша ва ње ин ту су сцеп ци је де бе лог цре ва
30375111 Хи рур шко ре ша ва ње вол ву лу са де бе лог цре ва без 

ко ло сто ме
3037517 Хи рур шко ре ша ва ње вол ву лу са де бе лог цре ва са 

ко ло сто мом
4380100 Ко рек ци ја мал ро та ци је цре ва
Лад (Ladd) опе ра ци ја
Искључује:про це ду ру са ре сек ци јом цре ва

917Осталепоправкенадебеломцреву

3037525 Шав ла це ра ци је де бе лог цре ва
3209400 Ен до скоп ска ди ла та ци ја ко ло рек тал них стрик ту ра 
Ен до скоп ска ди ла та ци ја ко ло рек тал них ана сто мо зних стрик

ту ра 
3056202 За тва ра ње пе тље ко ло сто ме
За тва ра ње при вре ме не ко ло сто ме
30562021 За тва ра ње би по лар не ко ло сто ми је 
3056203 За тва ра ње ко ло но сто ме са ус по ста вља њем кон ти

ну и те та цре ва 
За тва ра ње ко ло но сто ме не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: за тва ра ње пе тље ко ло сто ме
про це ду ру на кон Харт ма но вог (Hartmann) по ступ ка
3056205 За тва ра ње оста лих сто ма де бе лог цре ва
9034001 Хи рур шко ре ша ва ње фи сту ла де бе лог цре ва
Укључује:рек тум
Искључује: ен те ро ку та ну фи сту лу де бе лог цре ва
ре па ра ци ја ано рек тал не фи сту ле фи брин ским зал ти ва чем
3038203 Пер ку та на ре па ра ци ја ен те ро ку та не фи сту ле де бе

лог цре ва
Ад ми ни стра ци ја фи брин за ли ва ча за ен те ро ку та ну фи сту лу 

де бе лог цре ва
3038202 Ра ди кал на ре па ра ци ја ен те ро ку та не фи сту ле де бе

лог цре ва
Ен те ро ку та на фи сту лек то ми ја
Укључује:екс тен зив ну ди сек ци ју и ре сек ци ју цре ва
9095100 Фик са ци ја де бе лог цре ва
Це ко ко ло пли ко пек си ја
Це ко фик са ци ја
Ко ло фик са ци ја
Сиг мо и до пек си ја
Укључује: фик са ци ју за аб до ми нал ни зид
3203300 Ус по ста вља ње кон ти ну и те та цре ва на кон Харт ма

но ве (Hartmann)опе ра ци је 
За вр ше так Харт ма но вог (Hartmann)по ступ ка
Укључује:ана сто мо зу:
– екс тра пе ри то не ал ну
– ин тра пе ри то не ал ну
мо би ли за ци ју цре ва и рек ту ма
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ад хе зи о ли за аб до ми нал них при ра сли ца
4381602 Оста ле опе ра ци је на де бе лом цре ву

9.4.7 РЕ ВИ ЗИ ЈА

918Ревизијенадебеломцреву

3202901 Ре ви зи ја ре зер во а ра ко ло сто ме
3056301 Ре ви зи ја сто ме де бе лог цре ва 
Пре о бли ко ва ње сто ме де бе лог цре ва

9.4.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

924Процедурезбогомфалокеле

4387000 Ре па ра ци ја ом фа ло ке ле, ма ле 
4387300 Ре па ра ци ја ом фа ло ке ле, ве ли ке
Искључује:про це ду ру са ства ра њем про стет ске вре ћи це
4387301 Ства ра ње про стет ске вре ћи це (pouch) код ом фа ло

ке ле
Ства ра ње:
– си ла стич ке вре ћи це за ом фа ло ке лу
– спре ми шта за ом фа ло ке лу
4387302 Од ло же но при мар но за тва ра ње ом фа ло ке ле на кон 

ства ра ња вре ћи це (pouch) 

925Осталепроцедуренадебеломцреву

3218300 По сту пак су спен зи је де бе лог цре ва пре ра ди о те ра пи је 
9031000 Оста ле про це ду ре на де бе лом цре ву

9.5СЛЕПОЦРЕВО

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.5.1ЕКСЦИЗИЈА

926Апендектомија

3057200 Ла па ро скоп ска апен дек то ми ја
3057100 Апен дек то ми ја
Aпендек томија као уз гред на опе ра ци ја

9.5.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

927Осталепроцедуренаслепомцреву

3037530 Апен ди ко сто ми ја 
Це ко а пен ди ко сто ми ја
Малоновa (Malone)про це ду ра кли сти раљ ње код ан те град не 

кон ти нен ци је [МАЦЕ]
9031100 Оста ле про це ду ре на сле пом цре ву
Ана сто мо за сле пог цре ва
За тва ра ње фи сту ле сле пог цре ва

9.6РЕКТУМ,АНУС

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.6.1ПРЕГЛЕД

928Прегледректумаилиануса

3217100 Ано рек тал ни пре глед
Пре глед по вре ђе не анал не фи сту ле
Укључује:би оп си ју
ди ги тал ни пре глед
Искључује: ка да је ово из ве де но у скло пу би ло ког дру гог 

по ступ ка на де бе лом цре ву – ши фру из о ста ви ти

9.6.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

929Процедурепримене,инсерцијеилиодстрањењана
ректумуилианусу

3213201 Скле ро те ра пи ја због про лап са рек тал не слу зни це и 
хе мо ро и дал не бо ле сти

Ин јек ци ја због рек тал ног му ко зал ног про лап са
3212000 Опе ра ци ја по Тир шу (Thiersch)
Ин сер ци ја Тир шо ве (Thiersch) жи це због ано рек тал ног про

лап са
9029503 Ен до скоп ска уград ња рек тал не про те зе
Ен до скоп ска ин сер ци ја рек тал ног стен та
9029504 Ен до скоп ска за ме на рек тал не про те зе
Ен до скоп ска:
– за ме на  } 
– ре ви зи ја  } рек тал ног стен та



9029505 Ен до скоп ско укла ња ње рек тал не про те зе
Ен до скоп ско укла ња ње рек тал ног стен та
Искључује: про це ду ру са за ме ном
3216600 Дре на жни се тон код пе ри а нал них фи сту ла
Уград ња се то на код анал не фи сту ле не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту
3216601 По де ша ва ње анал ног се то на
3216602 Укла ња ње анал ног се то на
3221200 При ме на фор ма ли на код ира ди ја ци о ног прок ти ти са
Напомена:Из во ди се за тре ти ра ње ира ди ја ци о ног прок ти ти са
9034400 При ме на би о ло шког зап ти ва ча у ано рек тал ном под

руч ју 
При ме на фи брин зап ти ва ча код ано рек тал не фи сту ле
Укључује:ре па ра ци ју фи сту ле:
– ано рек ту ма
– (анал на фи сту ла)
Искључује: ре па ра ци ју фи сту ле
– ано ва ги нал не
– рек то ва ги нал не
9034401 При ме на дру гог те ра пе ут ског сред ства у ано рек тал

ном под руч ју
При ме на бо ту лин ског ток си на уну тар анал не фи су ре

9.6.3ИНЦИЗИЈА

930Процедуреинцизијенаректумуилианусу

9033800 Ин ци зи ја рек ту ма или ану са
Анал на сфинк те ро то ми ја (дор зал на)(ла те рал на)
Ано рек тал на ми о то ми ја
Де ком пре си ја им пер фо ри ра ног ану са
Фи сту ло то ми ја
Ин ци зи ја анал не фи су ре/фи сту ле
Прок то то ми ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– анал на ди ла та ци ја 
– екс ци зи ја анал ног:
– по ли па
– ко жног ви суљ ка
90338001 Ко ло то ми ја са по ли пек то ми јом
3211400 Ре лак са ци ја рек тал не стрик ту ре око ану са 
Ди ла та ци ја рек тал не стрик ту ре
3214700 Ин ци зи ја пе ри а нал ног тром ба
Ин ци зи ја ек тер них тром бо зи ра них хе мо ро и да
3217400 Дре на жа ин тра а нал ног ап сце са
3217401 Дре на жа пе ри а нал ног ап сце са
3217402 Дре на жа ис хи о рек тал ни ог ап сце са

9.6.4ДЕСТРУКЦИЈА

931Процедуредеструкцијенаректумуилианусу

3213502 Под ве зи ва ње про лап са слу зни це рек ту ма гу ми цом
3213503 Де струк ци ја про лап са слу зни це рек ту ма
Укључује:ка у те ри за ци ју
кри о те ра пи ју
те ра пи ју ин фра цр ве ним зра ци ма
3047901 Ен до скоп ска те ра пи ја рек ту ма ла се ром
Ен до скоп ска те ра пи ја рек ту ма ла се ром за:
– бе ниг не ва ску лар не ле зи је
– нео пла зи ја
– стрик ту ра
9031200 Елек тро ко а гу ла ци ја тки ва рек ту ма
Елек тро ко а гу ла ци ја ле зи је рек ту ма
Искључује: про це ду ру код кр ва ре ња (по сто пе ра тив ног)
9031201 Кри о те ра пи ја тки ва рек ту ма
Кри о хи рур ги ја ле зи је рек ту ма
Искључује: про це ду ру код:
– кр ва ре ња (по сто пе ра тив ног)
– рек тал ног му ко зал ног про лап са
9034500 Кон тро ла кр ва ре ња из рек ту ма или ану са
Кон тро ла по сто пе ра тив ног кр ва ре ња из рек ту ма или ану са

9.6.5ЕКСЦИЗИЈА

932Ректалнаилианалнабиопсија

3007101 Рек тал на сук циј ска би оп си ја
Напомена:Из во ди се код Хир шпрун го ве (Hirschsprung) бо

ле сти
3209600 Би оп си ја пу не де бљи не рек ту ма
Би оп си ја пе ри рек тал ног тки ва
Ду бо ка пар ци јал на би оп си ја рек ту ма
Искључује:рек тал ну сук циј ску би оп си ју
3007534 Би оп си ја ану са
Би оп си ја пе ри а нал ног тки ва
Искључује: про це ду ру код пре гле да ану са и рек ту ма

933Ексцизијалезијаткиваректумаилиануса

3209900 Тран са нал на суб му ко зна екс ци зи ја рек тал ног ту мо
ра или тки ва

3210300 Тран са нал на екс ци зи ја ле зи је или тки ва рек ту ма 
сте ре о скоп ском рек то ско пи јом 

3210800 Тран ссфинк те рич на екс ци зи ја ле зи је рек тал ног 
тки ва

3211100 Екс ци зи ја рек тал не слу зни це због про лап са кроз 
рек тум 

Де лор ме (Delorme) про це ду ра 
Укључује: пли ка ци ја рек тал ног ми ши ћа
9034100 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја рек ту ма
Екс ци зи ја пе ри рек тал не ле зи је или тки ва
Искључује:ен до скоп ску рек тал ну по ли пек то ми ју
екс ци зи ју:
– пе ри а нал ну суб му ко зну
– транссфинк те рич ну
90341001 Дре на жа па ра рек тал ног и ре тро рек тал ног ап сце са
3214200 Екс ци зи ја анал ног ко жног ви суљ ка
Искључује: про це ду ру код:
– ко ло но ско пи је
– хе мо ро и дек то ми је
– сиг мо и до ско пи је:
– флек си бил не
– ри гид не
3214201 Екс ци зи ја анал ног по ли па
Искључује: про це ду ру код:
– ко ло но ско пи је
– сиг мо и до ско пи је:
– флек си бил не
– ри гид не
3217700 Од стра ње ње кон ди ло ма анал ног ка на ла и пе ри а

нал не ре ги је
Искључује: про це ду ру пу тем ен до ско пи је
3210500 Тран са нал на екс ци зи ја пу не де бљи не ано рек тал не 

ле зи је или тки ва
9031500 Ен до скоп ска екс ци зи ја ле зи ја или тки ва ану са
Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи је или тки ва ану са
Искључује: ен до скоп ску екс ци зи ју анал ног:
– по ли па
– ко жног ви суљ ка
9031501 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја или тки ва ану са 
Ано рек тал на ми ек то ми ја
Де струк ци ја ле зи је или тки ва ану са
Анал на екс ци зи ја:
– фи су ре
– фи сту ле не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: екс ци зи ју анал не фи сту ле ко ја уклју чу је и 

сфинк тер ски ме ха ни зам
90315011 Ре ша ва ње пе ри а нал них фи сту ла са кли за ју ћем ре

жњем

934Ректосигмоидектомијаилипроктектомија

3211200 Пе ри не ал на рек то сиг мо и дек то ми ја
3203000 Ре сек ци ја рек ту ма и/или сиг ме уз фор ми ра ње тер

ми нал не ко ло сто ме Харт ма нов (Hartmann) по сту пак
3204700 Пе ри не ал на прок тек то ми ја



Искључује: про це ду ру са аб до ми нал ном ре сек ци јом
3203900 Аб до ми но пе ри не ал на ре сек ци ја рек ту ма
Аб до ми но пе ри не ал на прок тек то ми ја
Укључује:фор ми ра ње сто ме
Искључује: про це ду ру са то тал ном ко лек то ми јом
3206000 Ре сто ра тив на прок тек то ми ја
Му ко зал на прок тек то ми ја
Укључује:за тва ра ње по сто је ће иле о сто ме
ста вља ње ван функ ци је [прекривање] иле о сто ме
фор ми ра ње ре зер во а ра иле о сто ме
илеоанал ну ана сто мо зу
изо ла ци ју и ре сек ци ју цре ва
му ко сек то ми ју
рек тал ну ре сек ци ју
Искључује: ус по ста вља ње кон ти ну и те та цре ва на кон Харт

ма но ве (Hartmann) опе ра ци је
4399301 Де фи ни тив на ре сек ци ја цре ва и про вла че ћа (pull-

through) ана сто мо за
Ду ха ме ло ва (Duhamel)ре тро рек тал на про вла че ћа про це ду ра
Со а во ва (Soave)ен до рек тал на про вла че ћа про це ду ра
Укључује: за тва ра ње по сто је ће сто ме
фор ми ра ње сто ме (ста вља ње ван функ ци је) (пре у сме ра ва ју

ће)(за штит не) (при вре ме не)
би оп си ја ви ше за мр зну тих де ло ва
Напомена:Из во ди се код Хир шпрун го ве (Hirschsprung) бо

ле сти [анаглионоза колона][конгениталног мегаколона]. По сто
ји ве ли ки број про вла че ћих (pull-through) тех ни ка – нај че шће су 
Ду ха ме ло ва (Duhamel) и Со а во ва (Soave)про це ду ра. Ду ха ме ло ва 
(Duhamel) про це ду ра (и мо ди фи ка ци је) је ре тро рек тал на пров
лачећa (pull-through) про це ду ра са обо стра ном ана сто мо зом. Ова 
ана сто мо за фор ми ра је дан рек тал ни свод са ста вљен од јед ног 
аган гли о зног пред њег зи да и јед ног нор мал ног ган гли о зног зад њег 
зи да. Со а во ва (Soave)про це ду ра (и ње не мо ди фи ка ци је) укљу чу ју 
ре сек ци ју аган гли о зног цре ва, са из у зет ком крај њег де ла рек ту ма 
где се от кла ња са мо му ко за. Му ко за рек ту ма се от кла ња кроз анус 
и ган гли он ски ко лон се „про вла чи” кроз пре о ста лу ман же ту рек
тал ног ми ши ћа до тач ке не по сред но из над ану са (зуп ча ста ли ни ја) 
где се уши ва на ли цу ме ста. У не ким слу ча је ви ма то тал не аган гли
о но зе ко ло на, ре сек ци ја цре ва мо же да се про ши ри до иле у ма и да 
об у хва ти иле о а нал ну про вла че ћу (pull-through) про це ду ру са иле
о ко лич ном ана сто мо зом ко ја се про сти ре од јед не до дру ге стра не.

Ова про це ду ра се мо же из во ди ти у јед ном ак ту. Мо же би ти и 
дру га фа за за хва та ко ји има две фа зе при че му је у пр вој фа зи из
ве де на ко ло сто ми ја (не кад де фи ни са на као „leveling” ко ло сто ми ја 
тј. ни ве ла циј ска ко ло сто ми ја).

Искључује: ре сто ра тив ну прок то ко лек то ми ју са иле ал ним 
ре зер во а ром 

935Предњаресекцијаректума

Укључује: сто му за по кри ва ње
вре ћи цу Јоб ли ка (ре зер во ар)
то тал ну ме зо рек тал ну екс ци зи ју
3202400 Ви со ка ре сто ра тив на пред ња ре сек ци ја рек ту ма 
Напомена:Ана сто мо за се из во ди на > 10 cm од анал не иви це
3202500 Ни ска ре сто ра тив на пред ња ре сек ци ја рек ту ма 
Напомена: Ана сто мо за се из во ди на > 6 cm до ≤ 10 cm од 

анал не иви це
3202600 Вр ло ни ска ре сто ра тив на пред ња ре сек ци ја рек ту ма 
Прок то сиг мо и дек то ми ја са спо је ном ко ло а нал ном ана сто мо зом
Напомена: Ана сто мо за се из во ди на ≤ 6 cm од иви це анал ног 

отво ра
Искључује: руч но за ши ве ну ана сто мо зу
3202800 Вр ло ни ска ре сто ра тив на пред ња ре сек ци ја рек ту ма 

са руч но за ши ве ном ко ло а нал ном ана сто мо зом 
Ко лоен доанал но за ши ве на ана сто мо за
Прок то сиг мо и дек то ми ја са руч но за ши ве ном ко ло а нал ном 

ана сто мо зом
Напомена: Ана сто мо за се из во ди на ≤ 6 cm од иви це анал ног 

отво ра
9220800 Пред ња ре сек ци ја рек ту ма, са не де фи ни са ним ни

во ом

936Тоталнапроктоколектомија

3201500 То тал на прок то ко лек то ми ја са иле о сто мом
Искључује: про це ду ру са ана сто мо зом
3205100 То тал на прок то ко лек то ми ја сa илеоанал ном ана

сто мо зом
Ре сто ра тив на прок то ко лек то ми ја
Укључује:фор ми ра ње иле о нал ног ре зер во а ра
3205101 То тал на прок то ко лек то ми ја сa илеоанал ном ана

сто мо зом и фор ми ра њем при вре ме не иле о сто ме 
Ре сто ра тив на прок то ко лек то ми ја са фор ми ра њем при вре ме

не иле о сто ме
Укључује: фор ми ра ње иле о нал ног ре зер во а ра

937Осталепроцедуреексцизијенаректумуилианусу

3215901 Уград ња се то на за ни ске анал не фи сту ле 
3216201 Уград ња се то на за ви со ке анал не фи сту ле
3215900 Екс ци зи ја анал не фи сту ле – фи сту лек то ми ја
3216200 Екс ци зи ја ком пли ко ва не анал не фи сту ле
3215902 Уград ња се то на и екс ци зи ја анал не фи сту ле
Искључује: екс ци зи ју анал не фи сту ле ко ја за хва та до њу по

ло ви ну анал ног сфинк те ра без ин сер ци је се то на
ин сер ци ју се то на за анал ну фи сту лу ко ја за хва та до њу по ло

ви ну анал ног сфинк те ра без екс ци зи је анал не фи сту ле
3216202 Уград ња се то на и екс ци зи ја ви со ке анал не фи сту ле
Искључује: екс ци зи ју анал не фи сту ле ко ја за хва та гор њу по

ло ви ну анал ног сфинк те ра без ин сер ци је се то на
уград њу се то на за анал ну фи сту лу ко ја за хва та гор њу по ло

ви ну анал ног сфинк те ра без екс ци зи је анал не фи сту ле

9.6.6РЕПАРАЦИЈА

938Анопластикаилианоректопластика

3212300 Ано пла сти ка
Ко рек ци ја анал не сте но зе (стрик ту ре)
По прав ка ану са ако ни је класификованa на дру гом ме сту
По прав ка им пер фо ри ра ног ану са [cutback процедура]
4396300 Ано рек то пла сти ка, пе ри не ал ни при ступ 
Анал на тран спо зи ци ја
По сте риоса ги тал на ано рек то пла сти ка [ПСАРП], пе ри не ал

ни при ступ
4396600 Ано рек то пла сти ка кроз ла па ро то ми ју
По сте риоса ги тал на ано рек то пла сти ка [ПСАРП], аб до ми нал

ни при ступ

939Репарацијаегзотрофијеклоаке

4388200 При мар на ре па ра ци ја ег зо тро фи је кло а ке (аб до ми
нал ног де фек та)

Укључује: фор ми ра ње сто ме
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја им пер фо ри ра ног ану са
Искључује: при мар ну ре па ра ци ју ег зо тро фи је мо краћ не бе

ши ке
4388201 Се кун дар на ре па ра ци ја ег зо тро фи је кло а ке (аб до

ми нал ног де фек та)
Искључује: се кун дар ну ре па ра ци ју ег зо тро фи је мо краћ не 

бе ши ке
4396900 То тал на ре па ра ци ја пер зи стент не кло а ке пе ри не ал

ним при сту пом
Искључује: про це ду ру са ин те сти нал ном ва ги но пла сти ком 
4396901 То тал на ре па ра ци ја пер зи стент не кло а ке ла па ро то

ми јом 
Укључује:ин те сти нал ну ва ги но пла сти ку
43969011 Ва ги но пла сти ка сиг мо ид ним ко ло ном

940Осталепроцедуререпарацијeнаректумуилианусу

9034200 Шав код ла це ра ци је рек ту ма
9031301 Ма ну ел на ре дук ци ја про лап са рек ту ма
3213100 Тран са нал на ре па ра ци ја рек то ке ле
Пе ри не ал на ре па ра ци ја рек то ке ле
3211700 Аб до ми нал на рек то пек си ја 



Напомена: из ве де но за рек тал ни про лапс
9031300 Оста ле про це ду ре ре па ра ци ја рек ту ма
90313001 Аб дмо ни нал на мо би ли за ци ја рек ту ма
9034201 Шав код ла це ра ци је ану са
3215300 Ди ла та ци ја ану са
Укључује:ди ла та ци ју анал ног сфинк те ра
ди сим пак ци ју фе це са
3212600 Сфинк те ро пла сти ка – апо зи ци ја ми ши ћа сфинк те ра
Укључује:про це ду ру са пре кла па њем ми ши ћа сфинк те ра –

„overlap”
Напомена: из ве де на код анал не ин кон ти нен ци је или анал не 

фи су ре 
3216500 Ре па ра ци ја анал не фи сту ле са на пре ду ју ћим фла

пом рек тал не слу зни це
3220300 Анал на или пе ри не ал на гра ци ло пла сти ка
Ди на мич ка гра ци ло пла сти ка
Тран сплан та ци ја m.gracilis-a
Напомена:Из ве де но за анал ну ин кон ти нен ци ју
Искључује: ре ви зи о ну гра ци ло пла сти ку
9076900 Уград ња ве штач ког анал ног сфинк те ра
Искључује:по де ша ва ње или за ме ну
3220600 Уград ња пејс меј ке ра но вог сфинк те ра гра ци ли са 
Уград ња:
– елек трич ног анал ног сти му ла то ра и елек тро да
– уград ног ге не ра то ра им пул са (ИПГ)
Укључује: про це ду ру на кон прет ход но ура ђе не гра ци ло пла

сти ке
3221300 Уград ња са крал них нер вних елек тро да
Укључује:ин тра о пе ра тив ни тест сти му ла ци је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уград ња не у ро сти му ла то ра
3221001 При ла го ђа ва ње пејс меј ке ра но вог сфинк те ра гра ци ли са 
По де ша ва ње:
– елек трич ног анал ног сти му ла то ра
– уград ног пулс ног ге не ра то ра (ИПГ)
Ре по зи ци о ни ра ње елек тро да (во ђи ца) за пејс меј кер но вог 

сфинк те ра гра ци ли са
Искључује: те сти ра ње (ре про гра ми ра ње) угра ђе ног анал ног 

пејс меј ке ра
3221500 По де ша ва ње елек тро да за сти му ла ци ју са крал них 

не ра ва
Ре ви зи ја елек тро да за сти му ла ци ју са крал них не ра ва
9076901 Ре ви зи ја ве штач ког анал ног сфинк те ра
Укључује: по де ша ва ње
за ме ну
3220301 Ре ви зи ја анал не или пе ри не ал не гра ци ло пла сти ке
Укључује: по нов но фик си ра ње (об мо та ва ње) гра ци ли са
3221000 За ме на пејсмејкера но вог сфинк те ра гра ци ли са
За ме на:
– елек трич ног анал ног сти му ла то ра
– угра ди вог пулс ног ге не ра то ра 
3221600 За ме на елек тро да за сти му ла ци ју са крал них не ра ва
Укључује:ин тра о пе ра тив ни тест сти му ла ци је
9076902 Укла ња ње ве штач ког анал ног сфинк те ра 
Искључује: про це ду ру за ме не
3221002 Укла ња ње пејс меј ке ра но вог сфинк те ра гра ци ли са
Укла ња ње:
– елек трич ног анал ног сти му ла то ра
– уград ног пулс ног ге не ра то ра (ИПГ)
Искључује: про це ду ру за ме не
3221800 Укла ња ње елек тро да за сти му ла ци ју са крал них не

ра ва
Искључује: про це ду ру за ме не

9.6.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

941Процедурекодхемороида

3213200 Скле ро те ра пи ја хе мо ро и да
Ин јек ти ра ње хе мо ро и да
3213500 Под ве зи ва ње хе мо ро и да гу ми цом 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кри о хи рур ги ја
– те ра пи ја ин фра цр ве ним зра ци ма
– скле ро те ра пи ја 

3213501 Де струк ци ја хе мо ро и да
Укључује: ка у те ри за ци ју
кри о те ра пи ју
те ра пи ју ин фра цр ве ним зра ци ма
Искључује: хе мо ро и дек то ми ју ла се ром
3213800 Хе мо ро и дек то ми ја
Екс ци зи ја спо ља шњих тром бо зи ра них хе мо ро и да
Укључује:екс ци зи ју анал них ко жних ви су ља ка
Искључује: хе мо ро и дек то ми ју:
– ла се ром
– ста плер ска
3213801 Хе мо ро и дек то ми ја ла се ром
3213802 Ста плер ска хе мо ро и до пек си ја

942Осталепроцедуренаректумуилианусу

9031400 Оста ле про це ду ре на рек ту му
9031600 Оста ле про це ду ре на ану су

9.7ЈЕТРА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.7.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

951Процедурепримене,инсерцијеиодстрањењанајетри

9034700 Ин јек ци ја те ра пиј ског сред ства у је тру 
9031901 Пер ку та на аспи ра ци ја је тре 
Искључује: пер ку та ну би оп си ју је тре
про це ду ру код ап сце са, хе ма то ма или ци сте

9.7.2ИНЦИЗИЈА

952Процедуреинцизијенајетри

3043100 Аб до ми нал на ева ку а ци ја и дре на жа ап сце са је тре 
3043300 Аб до ми нал на ева ку а ци ја и дре на жа мул ти плих ап

сце са је тре
3041600 Ла па ро скоп ска мар су пи ја ли за ци ја ци сте је тре 
3041700 Ла па ро скоп ска мар су пи ја ли за ци ја мул ти плих ци ста 

је тре

9.7.3ЕКСЦИЗИЈА

953Процедуреексцизијенајетри

3040900 Пер ку та на (за тво ре на) би оп си ја је тре 
За тво ре на би оп си ја је тре иглом
Искључује: тран сју гу лар ну би оп си ју је тре
3041200 Ин тра о пе ра тив на игле на би оп си ја је тре
Искључује: про це ду ру са од ре ђи ва њем сте пе на про ши ре но

сти лим фо ма
3041100 Ин тра о пе ра тив на би оп си ја је тре
Укључује: кли на сту екс ци зи ју
Искључује: про це ду ру са од ре ђи ва њем сте пе на про ши ре но

сти лим фо ма 
9029800 Тран сју гу лар на би оп си ја је тре
3041400 Екс ци зи ја про ме не из је тре
Ре сек ци ја кон ге ни тал не ци сте је тре
Суб сег мен та ре сек ци ја је тре
Искључује: хи да тид ну ци сту је тре
3041500 Сег мент на ре сек ци ја је тре
3041800 Ло бек то ми ја је тре 
Искључује: про ши ре ну ло бек то ми ју је тре
3042100 Три сег мен тал на ре сек ци ја је тре
Про ши ре на де сна или ле ва ло бек то ми ја је тре
9034600 То тал на хе па тек то ми ја

9.7.4РЕПАРАЦИЈА

954Процедуререпарацијенајетри

3042200Ре па ра ци ја по вр шин ске тра у мат ске ла це ра ци је је тре
Напомена: Из во ди се код ма ле или уме ре не тра у мат ске ла це

ра ци је је тре (< 10 cm ду жи не и < 3 cm ду би не)



3042500 Ре па ра ци ја ду бо ке или мул ти пле тра у мат ске ла це
ра ци је је тре

Укључује:от кла ња ње мр твог и не здра вог тки ва – де брид ман
Напомена: Из во ди се код ве ли ких тра у мат ских ла це ра ци ја 

је тре (≥10 cm ду жи не и ≥ 3 cm ду би не) са зна чај ним оште ће њем 
хе па тич ног пе рен хи ма

9031700 Тран сплан та ци ја је тре
9031800 Оста ле ре па ра ци је на је три

9.7.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

955Процедуренахидатиднојцистијетре

3043400 Ева ку а ци ја хи да тид не ци сте је тре
Укључује:ши ве ње би ли јар них пу те ва
30434001 Пар ци јал на ци стек то ми ја ехи но кок не ци сте је тре 

(ева ку а ци ја, сте ри ли за ци ја)
3043600 Ева ку а ци ја хи да тид не ци сте је тре са омен то пла сти

ком или ми је ло пла сти ком
Укључује: ши ве ње би ли јар них пу те ва
3043800 Екс ци зи ја хи да тид не ци сте је тре са дре на жом и екс

ци зи јом тки ва је тре

956Осталепроцедуренајетри

3041900 Отво ре на кри о те ра пи ја на је три
Кри о те ра пи ја ту мо ра је тре
5095000 Отво ре на ра ди о фре квент на абла ци ја јед не или ви

ше про ме на у је три
Ра ди о фре квент на абла ци ја ту мо ра је тре
50950001 Пер ку та на ра ди о фре квет на абла ци ја јед не или ви

ше про ме на у је три
9029900 Оста ле де струк ци је на је три
Ко а гу ла ци ја ту мо ра је тре ин тер сти ци јал ним ла се ром
9031900 Оста ле про це ду ре на је три
90319001 Збри ња ва ње ре зи ду ал ног ка ву ма је тре (ка пи то на

жа, ин тро флек си ја, омен то пла сти ка, дре на жа)
90319002 Отво ре на не тер мал на абла ци ја ту мо ра је тре (на

но нож)

9.8ЖУЧНАКЕСАИБИЛИЈАРНИТРАКТ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.8.1ПРЕГЛЕД

957Прегледжучнекесеибилијарногтракта

3044200 Хо ле до ско пи ја
Искључује: про це ду ру са:
– ди ла та ци јом
– од стра ње њем кал ку лу са
– по ста вља њем стен та
3043900 Ин тра о пе ра тив на хо лан ги о гра фи ја
Хо лан ги о гра фи ја са ин јек ти ра њем бо је ди рект но у жуч не ка

на ле, ин тра о пе ра тив но
Ди рект на ин тра о пе ра тив на хо лан ги о гра фи ја
3044000 Пер ку та на тран схе па тич ка хо лан ги о гра фи ја
Хо лан ги о гра фи ја са ин јек ти ра њем бо је кроз ко жу и у је тру 
Искључује: про це ду ру са:
– би ли јар ном дре на жом
– ди ла та ци јом 
– екс трак ци јом кал ку лу са
– од стра ње њем стен та
– по ста вља њем стен та
9037200 Пер ку та на тран сје ју нал на хо лан ги о гра фи ја
Хо лан ги о гра фи ја са ин јек ти ра њем бо је кроз ко жу и у је ју нум
Искључује: про це ду ру са:
– би ли јар ном дре на жом
– ди ла та ци јом
– екс трак ци јом кал ку лу са
– од стра ње њем стен та
– по ста вља њем стен та
3048401 Ен до скоп ска ре тро град на хо лан ги о гра фи ја (ERC)

Укључује:би оп си ју 
3048400 Ен до скоп ска ре тро град на хо лан ги о пан кре а то гра

фи ја (ERCP)
Укључује: би оп си ју
Искључује: ен до скоп ску ре тро град ну пан кре а то гра фи ју (ERP)

9.8.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

958Инсерцијастентаубилијарнитракт

3049200 Пер ку та но по ста вља ње стен та у би ли јар ни тракт
Укључује:ди ла та ци ју
Искључује: про це ду ру за ме не 
3045201 Хо ле до хо ско пи ја са по ста вља њем стен та
Укључује:ди ла та ци ју
Искључује: про це ду ру за ме не
3049100 Ен до скоп ско по ста вља ње стен та у би ли јар ни тракт 
Укључује:ди ла та ци ју
уба ци ва ње на зо би ли јар не це ви
про це ду ру пу тем ен до скоп ске ре тро гард не хо лан ги о пан кре

а то гра фи ја [ERCP]
Искључује:про це ду ру за ме не
9033700 Оста ли по ступ ци по ста вља ња стен та у би ли јар ни 

тракт 
Хе па то хо ле до хо сто ми ја
Искључује: про це ду ру за ме не
про це ду ру са екс пло ра ци јом глав ног жуч ног ка на ла (ductus

choledochus)

959Ендоскопскоиперкутаноодстрањењекалкулуса

3045202 Хо ле до хо ско пи ја са од стра ње њем кал ку лу са 
3045000 Екс трак ци ја жуч них ка ме на ца по мо ћу ме то да ви зу

е ли за ци је
Пер ку та но од стра ње ње кал ку лу са из би ли јар ног трак та
Укључује:про це ду ра пре ко:
– тран схе па тич не це ви
– тран сје ју нал не це ви
– Тце ви трак та

960Одстрањењеизаменабилијарногстента

3049201 Пер ку та на за ме на стен та у би ли јар ном трак ту
3045102 Ен до скоп ска за ме на би ли јар ног стен та
Укључује:про це ду ру пу тем ен до скоп ске ре тро гард не хо ле

ан ги о пан кре а то гра фи је [ERCP]
3045100 Дру га вр ста за ме не би ли јар ног стен та
3049202 Пер ку та но од стра ње ње би ли јар ног стен та
3045103 Ен до скоп ско од стра ње ње би ли јар ног стен та
Укључује:про це ду ру пу тем ен до скоп ске ре тро гард не хо ле

ан ги о пан кре а то гра фи је [ERCP]
3045101 Оста ла од стра ње ња би ли јар ног стен та

961Процедурепримене,инсерцијеиодстрањењанажучној
кесиилижучнимканалима

9034800 Пер ку та на аспи ра ци ја жуч не ке се

9.8.3ДЕСТРУКЦИЈА

962Процедуредеструкцијенажучнојкесиилижучнимкана
лима

9095600 Екс тра кор по рал на ли то трип си ја би ли јар ног трак та 
шокта ла си ма (ESWL)

9095700 Екс тра кор по рал на ли то трип си ја жуч не ке се шок
та ла си ма (ESWL)

9.8.4ИНЦИЗИЈА

963Инцизијажучнекесе,жучнихпутеваили
Одијевог(Oddi)сфинктера

3044001 Пер ку та на би ли јар на дре на жа
Укључује:тран схе па тич ку  } хо лан ги о гра фи ју

тран сје ју нал ну  } 



3048500 Ен до скоп ска сфинк те ро то ми ја
Укључује:про це ду ру пу тем ен до скоп ске ре тро гард не хо лан

ги о пан кре а то гра фи је [ERCP]
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уград ња стен та
– за ме на стен та
3048501 Ен до скоп ска сфинк те ро то ми ја са екс трак ци јом кал

ку лу са из глав ног жуч ног ка на ла (ductuscholedochus)
Укључује: про це ду ру пу тем ен до скоп ске ре тро гард не хо лан

ги о пан кре а то гра фи је [ERCP]
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уград ња стен та
– за ме на стен та
3045801 Ин ци зи ја Оди је вог (Oddi) сфинк те ра 
Укључује:хо ле до хо то ми ју
3045803 Од стра ње ње жуч ног кал ку лу са из Оди је вог (Oddi) 

сфинк те ра 
Укључује:хо ле до хо то ми ју
3045400 Хо ле до хо то ми ја
Екс пло ра ци ја глав ног жуч ног ка на ла
Укључује:уград њу це ви [сте нта]
од стра ње ње кал ку лу са
Искључује: про це ду ру код:
– хо ле ци сто то ми је
– ин ци зи ју Оди је вог (Oddi) сфинк те ра
– укла ња ње жуч ног кал ку лу са из Оди је вог (Oddi) сфинк тер
– ре па ра ци је:
– пан кре а ског си сте ма
– Оди је вог (Oddi) сфинк те ра
3045700 Ин тра хе па тич ка хо ле до хо то ми ја са од стра ње њем 

кал ку лу са из ин тра хе па тич ког жуч ног ка на ла 
3037526 Хо ле ци сто то ми ја

9.8.5ЕКСЦИЗИЈА

964Биопсијажучнекесе,жучнихпутеваи
Одијевог(Oddi)сфинктера

3009404 Пер ку та на игле на би оп си ја жуч не ке се или жуч них 
пу те ва 

3007515 Би оп си ја жуч не ке се или жуч них пу те ва 
3045800 Би оп си ја Оди је вог (Oddi) сфинк те ра 

965Холецистектомија

3044500 Ла па ро скоп ска хо ле ци стек то ми ја
3044600 Ла па ро скоп ска хо ле ци стек то ми ја ко ја прет хо ди 

отво ре ној хо ле ци стек то ми ји
3044800 Ла па ро скоп ска хо ле ци стек то ми ја са од стра ње њем 

кал ку лу са из глав ног жуч ног ка на ла (ductuscholedochus) кроз ка
нал жуч не ке се (ductuscysticus)

Укључује:про це ду ру са укла ња њем кал ку лу са 
3044900 Ла па ро скоп ска хо ле ци стек то ми ја са од стра ње њем 

кал ку лу са из глав ног жуч ног ка на лакрозла па ро скоп ску хо ле до
хо то ми ју

Укључује:про це ду ру са укла ња њем кал ку лу са 
3044300 Хо ле ци стек то ми ја
3045401 Хо ле ци стек то ми ја са хо ле до хо то ми јом
Укључује: про це ду ру са укла ња њем кал ку лу са
Искључује: про це ду ру са ла па ро ско пи јом
3045500 Хо ле ци стек то ми ја са хо ле до хо то ми јом и би ли јар но

ин те сти нал ном ана сто мо зом
Укључује:укла ња ње кал ку лу са

966Ресекцијаинтрахепатичнихпутеваилипортехепатис
Укључује:ана сто мо зу:
– билиjарног трак та
– цре ва
3046100 Ра ди кал на ре сек ци ја пор те хе па тис
Хо ле ци сто га стро сто ми ја
3046300 Ра ди кал на ре сек ци ја ин тра хе па тич них пу те ва
Ра ди кал на ре сек ци ја:
– за јед нич ког ин тра хе па тич ног пу та
– ле вог и де сног ин тра хе па тич ног пу та

3046400 Ра ди кал на ре сек ци ја ин тра хе па тич них пу те ва са 
ре сек ци јом сег мен та је тре 

Ра ди кал на ре сек ци ја:
– за јед нич ког 
ин тра хе па тич ног пу та } са пар ци јал ном или то тал ном 
– ле вог и де сног 
ин тра хе па тич ног пу та } ре сек ци јом је тре

967Ресекцијацистесмештенеухоледохусу

Укључује:ана сто мо зу цре ва
4397200 Ре сек ци ја ци сте сме ште не у хо ле до ху су са ана сто

мо зом на глав ни жуч ни ка нал
4397500 Ре сек ци ја ци сте сме ште не у хо ле до ху су са ана сто

мо зом на спој или из над спо ја ин тра хе па тич них пу те ва 

968Осталепроцедуреексцизијенажучнојкеси,жучним
водовимаилиОдијевомсфинктеру

9029400 Ен до скоп ска екс ци зи ја ле зи је би ли јар ног трак та 
или Оди је вог (Oddi) сфинк те ра

Ен до скоп ска екс ци зи ја ту мо ра:
– Ватеровe ампулe
– глав ног жуч ног ка на ла (ductuscholedochus)
– ка на ла жуч не ке се (ductuscysticus)
– ин тра хе па тич них пу те ва
– пе ри ам пу лар ног
– Оди је вог (Oddi) сфинк те ра
3045802 Ло кал на екс ци зи ја ле зи је Оди је вог (Oddi) сфинк те ра
Екс ци зи ја ту мо ра:
– Ватеровe ампулe
– глав ног жуч ног ка на ла (ductuscholedochus)
– ка на ла жуч не ке се (ductuscysticus)
– ин тра хе па тич них пу те ва
– пе ри ам пу лар ног
– Оди је вог (Oddi) сфинк те ра
Укључује:хо ле до хо то ми ју

9.8.6РЕПАРАЦИЈА

969Стомажучнекесеилибилијарногтракта

3037505 Хо ле ци сто сто ми ја
3046000 Хо ле ци сто ду о де но сто ми ја
3046001 Хо ле ци сто ен те ро сто ми ја
Хо ле ци сто ко ло сто ми ја
Хо ле ци сто и ле о сто ми ја
Искључује:хо ле ци сто ду о де но сто ми ју
хо ле ци сто је ју но сто ми ју
3046002 Хо ле ци сто пан кре а то сто ми ја
3046003 Хо ле до хо ду о де но сто ми ја
3046004 Хо ле до хо је ју но сто ми ја
3046005 Хо ле до хо ен те ро сто ми ја
Искључује: про це ду ру код пан кре а то ду о де нек то ми је
3046006 Хо ле до хо пан кре а то сто ми ја
3046007 Хе па ти ко ен те ро сто ми ја
4397800 Пор то ен те ро сто ми ја
Ка саи (Kasai) про це ду ра
Напомена: Из во ди се код би ли јар не атре зи је 

970RоuxenYбајпас

3046008 Би ло ди ге стив ни бај пас по мо ћу Roux-en-Y ви ју ге
Хо ле ци сто је ју но сто ми ја 

3046600 Бај пас ле вог је тре ног жуч ног во да уз по моћ Roux-
en-Yвијугe

3046700 Бај пас де сног је тре ног жуч ног во да уз по моћ Roux-
en-Yвијугe

971ОсталерепарацијеОдијевог(Oddi)сфинктерасфинкера,
жучнекесеилижучнихканала

3045804 Ре па ра ци ја Оди је вог (Oddi) сфинк те ра
Укључује:хо ле до хо то ми ју



3049500 Пер ку та на ди ла та ци ја би ли јар ног трак та
Пер ку та на ди ла та ци ја би ли јар не стрик ту ре
Искључује: про це ду ру код уград ње стен та
3045200 Хо ле до ко ско пи ја са ди ла та ци јом
Ен до скоп ска ди ла та ци ја за јед нич ког би ли јар ног трак та
Искључује: про це ду ру код уград ње стен та
3049400 Ре кон струк ци ја жуч них пу те ва (ТТ ана сто мо за)
Ен до скоп ска ди ла та ци ја би ли јар не стрик ту ре
Искључује:про це ду ру код уград ње стен та
3047200 Ре па ра ци ја ин тра хе па тич них жуч них пу те ва 
Напомена: Из во ди се код фи сту ле
3047201 Ре па ра ци ја за јед нич ког жуч ног во да
Напомена: Из во ди се код фи сту ле
Искључује: про це ду ру код ди ла та ци је:
– ен до скоп ске
– пер ку та не
про це ду ру код стрик ту ре:
– ен до скоп ски 
– пер ку та но 
3046900 Ре па ра ци ја би ли јар не стрик ту ре
Искључује: про це ду ру код ди ла та ци је:
– ен до скоп ске 
– пер ку та не
9034203 Ре па ра ци ја ла це ра ци је жуч не ке се
9032000 Оста ле по прав ке жуч не ке се
9032100 Оста ле по прав ке би ли јар ног трак та
90321001 Збри ња ва ње ци сто би ли јар не ко му ни ка ци је ехи но

кок не ци сте је тре (јед на или ви ше)

9.8.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

972Процедурезбогпорталнехипертензије

3060200 Уград ња пор то ка вал ног шан та
3060300 Уград ња ме зо ка вал ног шан та
3060500 Уград ња спле но ре нал ног шан та
3060601 Пре ши ва ње ва ри ко зи те та же лу ца 
Укључује:де ва ску ла ри за ци ју

973Осталепроцедуренажучнојкесиилибилијарномтракту

9032200 Оста ле про це ду ре на жуч ној ке си
9032300 Оста ле про це ду ре на жуч ном трак ту

9.9ПАНКРЕАС

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.9.1ПРЕГЛЕД

974Прегледпанкреаса

3048402 Ен до скоп ска ре тро град на пан кре а то гра фи ја (ERP)
Укључује:би оп си ју

9.9.2ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

975Процедурепримене,уградњеиуклањањанапанкреасу

9034900 Ен до скоп ско од стра ње ње кал ку лу са из пан кре а са
3049102 Ен до скоп ска уград ња стен та у пан кре ас
Укључује: ди ла та ци ју
уград њу на зо пан кре а сне сон де 
про це ду ру пу тем ен до скоп ске ре тро град не хо лан ги о пан кре

а то гра фи је (ERP)
3049103 Ен до скоп ска за ме на стен та пан кре а са
3049104 Ен до скоп ско укла ња ње стен та пан кре а са

9.9.3ИНЦИЗИЈА

976Процедуреинцизијенапанкреасу

3057500 Ин ци зи ја и дре на жа ап сце са пан кре а са
3037514 Ин ци зи ја и дре на жа пан кре а са

3037527 Мар су пи ја ли за ци ја ци сте пан кре а са
3058100 Екс пло ра ци ја пан кре а са
Искључује: про це ду ру код екс ци зи је ле зи је пан кре а са 

9.9.4ЕКСЦИЗИЈА

977Биопсијапанкреаса

3009405 Пер ку та на игле на би оп си ја пан кре а са
3007516 Би оп си ја пан кре а са

978Панкреатектомија

3059300 Пан кре а тек то ми ја
Цен трал на пан кре а тек то ми ја
30593001 Суб то тал на пан кре а тек то ми ја 
3058300 Дис тал на пан кре а тек то ми ја
3059301 Пан кре а тек то ми ја са спле нек то ми јом
3058400 Пан кре а ти ко ду о де нек то ми ја сa фор ми ра њем сто ме 
Укључује: xоледоxоентеростомију
га стро је ју но сто ми ју
пан кре а ти ко је ју но сто ми ју
30584001 То тал на пан кре а тек то ми ја
30584002 То тал на пан кре а тек то ми ја са пре зер ва ци јом пи ло

ру са
30584003 Це фа лич на ду де но пан кре а тек то ми ја са пре зер ва

ци јом пи ло ру са

979Осталепроцедуреексцизијенапанкреасуили
панкреасномканалу

9029401 Ен до скоп ска екс ци зи ја ле зи је пан кре а са или пан
кре а сног ка на ла

3057800 Екс ци зи ја ле зи је пан кре а са
Укључује: екс пло ра ци ју
30578001 Ду о де нум пре зер ви ра ју ћа ре сек ци ја гла ве пан кре

а са sec.Beger
30578002 Ду о де нум пре зер ви ра ју ћа ре сек ци ја гла ве пан кре

а са sec.ModBern
30578003 Ло кал на екс ци зи ја гла ве пан кре а са sec.Frey
30578004 Ло кал на екс ци зи ја гла ве пан кре а са sec.Izbicky
3057700 Ве ли ка пан кре а сна или ре тро пан кре а сна ди сек ци ја 
Напомена:Из во ди се код:
– фор ми ра ња ап сце са 
– не кро зе пан кре а са
30577001 Не крек то ми ја пан кре а са и пе ри пан кре а сне ре ги је
30577002 Не крек то ми ја пан кре а са и пе ри пан кре а сне ре ги је 

при ме ном ме то де отво ре ног тр бу ха
30577003 Не крек то ми ја пан кре а са и пе ри пан кре а сне ре ги је 

са по ста вља њем дре но ва за кон ти ну и ра ну ла ва жу

9.9.5РЕПАРАЦИЈА

980Анастомозапанкреаса

Напомена:Из во ди се код:
– ци сте пан кре а са
– пан кре а ти ти са
Искључује: хо ле ци сто пан кре а то сто ми ју
хо ле до хо пан кре а то сто ми ју
3058600 Ана сто мо за пан кре а са са ду о де ну мом
3058601 Ана сто мо за пан кре а са са же лу цем 
3058700 Ана сто мо за пан кре а са са Rоux-en-Yви ју ге је ју ну ма 
Искључује: про це ду ру код пан кре а ти ко ду о де нек то ми је
30587001 Ла па ро скоп ска псе у до ци стоје ју но ана сто мо за уз 

по моћ Rоux-en-Yви ју ге
3058900 Пан кре а ти ко је ју но сто ми ја
Искључује: про це ду ру са:
– ана сто мо зом на Rоux-en-Y ви ју гу је ју ну ма
– пан кре а ти ко ду о де нек то ми јом

981Осталепродецуререпарацијепанкреаса

3045806 Ре па ра ци ја сфинк те ра пан кре а сног ка на ла
Пан кре а сна:
– сеп то пла сти ка ка на ла
– сфинк те ро пла сти ка



Ре па ра ци ја сеп ту ма пан кре а сног ка на ла
Укључује:хо ле до хо то ми ју
9032400 Тран сплан та ци ја пан кре а са
9032500 Оста ле ре па ра ци је на пан кре а су
90325001 Дре на жна опе ра ци ја псе у до ци сте пан кре а са

9.9.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

982Осталепроцедуренапанкреасу

9032600 Оста ле про це ду ре на пан кре а су
90326001 Збри ња ва ње по вре де пан кре а са ди рект ном су ту ром 

9.10ТРБУХ,ПЕРИТОНЕУМИОМЕНТУМ

Укључује:кар лич ну шу пљи ну

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.10.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

983Процедурепримене,уградњеиодстрањењанатрбуху,
перитонеумуилиоментуму

3040600 Аб до ми нал на па ра цен те за 
9034702 Да ва ње те ра пиј ске суп стан це у пе ри то не ал ну шу

пљи ну 
Ин јек ци ја ло кал не те ра пиј ске суп стан це у пе ри то не ал ну шу

пљи ну 
9034701 Ин су фла ци ја ва зду ха у пе ри то не ал ну шу пљи ну 
3040800 Уград ња пе ри то неовен ског шан та
Уград ња Ле Вин (LeVeen) шан та
9037500 Пла си ра ње ин трааб до ми нал не там по на де 
За у ста вља ње ин трааб до ми нал нонг кр ва ре ња услед тра у ме, 

кор шће њем там по на де
Укључује: при вре ме но за тва ра ње тр бу ха оста вља ју ћи там

по на ду ин си ту (insitu)
Искључује:про це ду ру:
– за кон тро лу по сто пе ра тив ног кр ва ре ња 
– са уград њом или от кла ња њем там по на де то ком опе ра тив

ног по ступ ка – ши фру из о ста ви ти
9037501 За ме на ин трааб до ми нал не там по на де
9037502 Укла ња ње ин трааб до ми нал не там по на де
Фа зна про це ду ра укла ња ња там по на де ко ри шће ног код за у

ста вља ња ин трааб до ми нал не хе мо ра ги је услед тра у ме
Искључује: про це ду ру са:
– уград њом или от кла ња њем там по на де то ком опе ра тив ног 

по ступ ка – ши фру из о ста ви ти
– за ме ном
9037600 Пла си ра ње пе ри то не ал ног при ступ ног уре ђа ја
Пла си ра ње им план та бил ног пе ри то не ал ног порт ка те те ра 
Укључује:по ве зи ва ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– аб до ми нал ну па ра цен те зу
– да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: про це ду ру код пе ри то не ал не ди ја ли зе
9037601 Ре ви зи ја пе ри то не ал ног при ступ ног уре ђа ја
За ме на им план та бил ног пе ри то не ал ног порт ка те те ра
Укључује:по ве зи ва ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– аб до ми нал ну па ра цен те зу
– да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: про це ду ру код пе ри то не ал не ди ја ли зе
9037602 Укла ња ње пе ри то не ал ног при ступ ног уре ђа ја 
Укла ња ње им план та бил ног пе ри то не ал ног порт ка те те ра
Укључује:одва ја ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: про це ду ру: 
– код пе ри то не ал не ди ја ли зе
– са за ме ном

9.10.2ИНЦИЗИЈА

984Лапароскопија

3039000 Ла па ро ско пи ја 
Ди јаг но стич ка [експлоративна] ла па ро ско пи ја

985Лапаротомија

3037300 Екс пло ра тив на ла па ро то ми ја
Укључује:би оп си ју
Искључује: уз гре дан екс пло ра ти ван пре глед код ин трааб до

ми нал не хи рур ги је – ши фру из о ста ви ти
3038500 По сто пе ра тив но по нов но отва ра ње ме ста ла па ро то

ми је 
Напомена: Из во ди се код кон тро ле по сто пе ра тив не хе мо ра

ги је 
Искључује:фа зну ла па ро то ми ју за кон тро лу хе мо ра ги је, са 

укла ња њем ин трааб до ми нал ног па ко ва ња
3572601 Стеј џинг ла па ро то ми ја због од ре ђи ва ња сте пе на 

про ши ре но сти бо ле сти
Би оп си ја, екс ци зи ја или узи ма ње узор ка:
– лим фног чво ра
– омен ту ма
– пе ри то не ал ног тки ва
Узо рак тки ва се узи ма да би се утвр ди ло ши ре ње ма лиг не бо

ле сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хи сте рек то ми ју
Искључује: стеј џинг ла па ро то ми ју за:
– ма лиг ни тет у ги не ко ло ги ји
– лим фом
3038400 Ла па ро то ми ја због од ре ђи ва ња сте пе на про ши ре но

сти лим фо ма 
Стеј џинг ла па ро то ми ја код лим фо ма
Укључује: би оп си ју:
– је тре
– лим фног чво ра
оофо ро пек си ју
спле нек то ми ју

986Одвајањеабдоминалнихприраслица

Одва ја ње при ра сли ца:
– кар ли це
– пе ри то не ал них
3039300 Ла па ро скоп ско одва ја ње аб до ми нал них при ра сли ца
3037800 Одва ја ње аб до ми нал них при ра сли ца
Укључује:уград њу ду ге ин те сти нал не це ви

987Осталепроцедуреинцизијенаабдомену,
перитонеумуиоментуму

3022401 Пер ку та на дре на жа ин трааб до ми нал ног ап сце са, 
хе ма то ма или ци сте 

30224011 Пер ку та на аспи ра ци ја про сте / мул ти плих ци ста 
је тре 

3022402 Пер ку та на дре на жа ре тро пе ри то не ал ног ап сце са
3039401 Ла па ро скоп ска дре на жа ин трааб до ми нал ног ап

сце са, хе ма то ма или ци сте
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ла па ро скоп ску апен дек то ми ју
3039400 Дре на жа ин трааб до ми нал ног ап сце са, хе ма то ма 

или ци сте 
Укључује:  апен дик тал ни  } 

или јач не ја ме  }  
ин тра пе ри то не ал ни  }   
кар лич ни  } ап сцес, хе ма том или ци сту 
суб хе патчни }  
суб фре нич ни }  
Да гла со вог шпа га  } 
пе ри то ни ти сни }

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– апен дек то ми ју
Искључује:ап сцес, хе ма том или ци сту спе ци фич них ин тра

аб до ми нал них или кар лич них ме ста кла си фи ко ва них на дру гом 
ме сту

дре на жа:
– ин тра аб до ми нал ног ап сце са, хе ма то ма или ци сте:
– ла па ро скоп ско
– пер ку та но



хи ја тид не ци сте:
– ор га на у аб до ми нал ној шу пљи ни, не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту
– је тре
– пе ри то не у ма
ре тро пе ри то не ал ни ап сцес
3039700 Ла па ро сто ми ја кроз прет ход ну хи рур шку ра ну 
Укључује:про ме ну за во ја или па ко ва ња
Дре на жу
3040200 Дре на жа ре тро пе ри то не ал ног ап сце са
Дре на жа ап сце са:
– екс тра пе ри то не ал ног
– па ра вер те брал ног
Искључује: пер ку та ну дре на жу ап сце са
9095200 Ин ци зи ја тр бу шног зи да
Екс пло ра ци ја аб до ми нал ног зи да
Укла ња ње про те тич ке мре жи це ко ри шће не за ре па ра ци ју 

хер ни ја
Искључује: екс пло ра тив ну ла па ро то ми ју

9.10.3ЕКСЦИЗИЈА

988Биопсијаабдомена,перитонеумаиоментума
009406 Пер ку та на игле на би оп си ја ин тра аб до ми нал не ма се
3007517 Би оп си ја тр бу шног зи да или пуп ка
3007537 Би оп си ја пе ри то не у ма
Би оп си ја:
– ме зен те ри ју му ма
– омен ту ма

989Осталепроцедуреексцизијенаабдомену,
перитонеумуиоментуму

Искључује: хи сте рек то ми ју са ре тро пе ри то не ал ном ди сек
ци јом

3039600 Де брид ман и ла ва жа пе ри то не ал не шу пљи не
Ис пи ра ње због ин тра пе ри то не ал не сеп се
Укључује:укла ња ње:
– ен те рич них са др жа ја (нпр. фе ка ли ја)
– стра ног ма те ри ја ла
4394200 Екс ци зи ја епи тел ног остат ка око пуп ка 
4394500 Екс ци зи ја отво ре ног жу ман ча ног ин те сти нал ног 

ка на ла 
Укључује:жу ман ча ну ин те сти нал ну ци сту
4394800 Екс ци зи ја ум би ли кал ног гра ну ло ма
4398701 Екс ци зи ја аб до ми нал ног не у ро бла сто ма
Екс ци зи ја пе ри то не ал ног не у ро бла сто ма
3032100 Екс ци зи ја ре тро пе ри то не ал не не у ро ен до кри не ле

зи је
3032300 Екс ци зи ја ре тро пе ри то не ал не не у ро ен до кри не ле

зи је са ре тро пе ри то не ал ном ди сек ци јом 
Укључује:ди сек ци ју јед ног или оба ве ли ка крв на су да
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– не фрек то ми је (ви де ти бло ко ве 1048, 1049 и 1053)
3039200 Ре дук ци ја ин тра аб до ми нал них ле зи ја
Ра ди кал но укла ња ње ин тра аб до ми нал ног ле зи ја
Укључује:омен тек то ми ју
Искључује: про це ду ру за не у ро бла стом
9032700 Екс ци зи ја кон ге ни тал них ин трааб до ми нал них ле

зи ја
Укључује: ре тро пе ри то не ал ни ту мор
те ра то му
Искључује:екс ци зи ју брон хо ге не ци сте, пу тем то ра ко то ми је
ре тро пе ри то не ал ну не у роен до кри ну ле зи ју
9032800 Екс ци зи ја ле зи је пе ри то не ал ног тки ва 
Искључује: хи рур шко от кла ња ње ве ли ке ко ли чи не ин тра

аб до ми нал не ле зи је омен тек то ми ју
9032801 Екс ци зи ја ле зи је пе ри то не ал ног тки ва са ре сек ци

јом цре ва
Искључује: хи рур шко от кла ња ње ве ли ке ко ли чи не ин тра

аб до ми нал не ле зи је омен тек то ми ју 
9618901 Ла па ро скоп ска омен тек то ми ја
Ла па ро скоп ска:
– епи пло ек то ми ја

– Укла ња ње омен ту ма:
– ком плет но
– ве ћег де ла
– ма ње
– не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
– пар ци јал но
Искључује: би оп си ју
хи рур шко укла ња ње ле зи је:
– ин трааб до ми нал не
– кар лич не
у стеј џинг ла па ро то ми ји
9618900 Омен тек то ми ја
Епи пло ек то ми ја
Укла ња ње омен ту ма:
– ком плет но
– ве ћег де ла
– ма њег де ла
– не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
– пар ци јал но
Искључује: би оп си ју 
хи рур шко укла ња ње ве ли ке ко ли чи не ту мо ра:
– ин трааб до ми нал ног
– кар лич ног
у стеј џинг ла па ро то ми ји за утвр ђи ва ње ни воа ра ши ре но сти 

ле зи је пу тем ла па ро ско пи је
9045000 Пред ња кар лич на ег зен те ра ци ја 
Пред ња кар лич на еви сце ра ци ја
Укључује:укла ња ње:
– бе ши ке
– ја јо во да
– јај ни ка
– уре тре
– ма те ри це
– ва ги не
9045001 Зад ња кар лич на ег зен те ра ци ја 
Зад ња кар лич на еви сце ра ци ја
Укључује:укла ња ње:
– анал ног ка на ла
– ја јо во да
– јај ни ка
– рек ту ма
– сиг мо ид ног ко ло на
– ма те ри це
– ва ги не
9045002 То тал на кар лич на ег зен те ра ци ја 
То тал на кар лич на еви сце ра ци ја

9.10.4РЕПАРАЦИЈА

990Репарацијаингвиналнехерније

Ре па ра ци ја ин фан тил не хи дро це ле
Укључује: мре жи цу
про те зу
Искључује: про це ду ру код ин кар це ри ра не (об струк тив не) 

(стран гу ла ци о не) хер ни је
3060902 Ла па ро скоп ска ре па ра ци ја ин гви нал не хер ни је, јед

но стра но
3061402 Ре па ра ци ја ин гви нал не хер ни је, јед но стра но
3060903 Ла па ро скоп ска ре па ра ци ја ин гви нал не хер ни је, 

обо стра но
3061403 Ре па ра ци ја ин гви нал не хер ни је, обо стра но

991Репарацијафеморалнехерније

Укључује:мре жи цу
про те зу
Искључује: про це ду ру код ин кар це ри ра не (об струк тив не) 

(стран гу ла ци о не) хер ни је
3060900 Ла па ро скоп ска ре па ра ци ја фе мо рал не хер ни је, јед

но стра но
3061400 Ре па ра ци ја фе мо рал не хер ни је, јед но стра но
3060901 Ла па ро скоп ска ре па ра ци ја фе мо рал не хер ни је, обо

стра но
3061401 Ре па ра ци ја фе мо рал не хер ни је, обо стра но



992Репарацијаумбиликалне,епигастричнеили
хернијебелелиније

Укључује мре жи цу
про те зу
Искључује: про це ду ру код ин кар це ри ра не (об струк тив не) 

(стран гу ла ци о не) хер ни је
3061700 Ре па ра ци ја ум би ли кал не хер ни је
Искључује: ре па ра ци ја ег зом фа ло са (ви де ти блок 924)
3061701 Ре па ра ци ја епи га стрич не хер ни је,
3061702 Ре па ра ци ја хер ни је бе ле ли ни је

993Репарацијахернијенаместуинцизије

Ин ци зи о нал на хер ни о пла сти ка
Ре па ра ци ја ин кар це ри ра не (об струк тив не)(стран гу лар не) ин

ци зи о нал не хер ни је
Искључује: ре па ра ци ја па ра сто мал не хер ни је
3040300 Ре па ра ци ја ин ци зи о не ки ле, без мре жи це
3040500 Ре па ра ци ја ин ци зи о не ки ле са тран спо зи ци јом ми

ши ћа – CST
3040501 Ре па ра ци ја ин ци зи о не ки ле, мре жи цом
3040502 Ре па ра ци ја ин ци зи о не ки ле са ре сек ци јом стран гу

ли са них ви ју га цре ва 
Укључује: ана сто мо зу

994Репарацијапарастомалнехерније

3056302 Ре па ра ци ја па ра сто мал не ки ле
3056303 Ре па ра ци ја па ра сто мал не ки ле са пре ме шта њем 

сто ме

996Репарацијаосталиххернијатрбушногзида

Ре па ра ци ја:
– ин кар це ри ра не,об струк тив не,стран гу ла ци о не или оста лих 

хер ни ја тр бу шног зи да
– оста ле хер ни је тр бу шног зи да
Укључује: ово по сле за тва ра ња ег зом фа ло са или га стро ши зе
3040301 Ре па ра ци ја оста лих ки ла тр бу шног зи да 
3040503 Ре па ра ци ја оста лих ки ла тр бу шног зи да са тран спо

зи ци јом ми ши ћа
3040504 Ре па ра ци ја оста лих ки ла тр бу шног зи да са про те зом
3040505 Ре па ра ци ја оста лих ки ла тр бу шног зи да са ре сек

ци јом стран гу ли ра них ви ју га цре ва 
Укључује: ана сто мо зу

997Репарацијаинкарцерисане,странгулисанеи
обструктивнехерније

Ре па ра ци ја ин кар це ри ра не, стран гу ла ци о не и об струк тив не 
хер ни је:

– ди а фраг мал не
– епи га стрич не
– фе мо рал не
– ин гу и нал не
– бе ле ли ни је
– об ту ра то ра
– ум би ли кал не
3061500 Ре па ра ци ја ин кар це ри ра не, стран гу ли са не и об

струк тив не хер ни је
Искључује: про це ду ру за:
– ин ци зи о ну ки лу (ви де ти блок 993) 
– вен трал не хер ни је (ви де ти блок 996)

998Репарацијадијафрагмалнехерније

Ре па ра ци ја:
– хи а тус хер ни је
– езо фа ге ал ног хи а ту са
Искључује: ре па ра ци ја ди ја фраг мал не хер ни је са фун до пла

сти ком
3060100 Ре па ра ци ја ди ја фраг мал не ки ле, аб до ми нал ни при

ступ

3060101 Ре па ра ци ја ди ја фраг мал не ки ле, то ра кал ни при ступ
То ра коаб до ми нал на ре па ра ци ја ди ја фраг мал не хер ни је
3060000 Ре па ра ци ја тра у мат ске ди ја фраг мал не ки ле
4383702 Ре па ра ци ја ди ја фраг мал не ки ле са упо тре бом ре

жња тр бу шног зи да или уград њом про тет ске за кр пе 
Укључује:аб до ми нал ни } 

то ра кал ни  } при ступ 
то ра коаб до ми нал ни  } 

Напомена: Из во ђе но за ре па ра ци ју кон ге ни тал не ди ја фраг
мал не хер ни је

1000Осталепоправкенатрбуху,перитонеумуили
оментуму

3039900 За тва ра ње ла па ро сто ми је
Укључује:дре на жу
укла ња ње за во ја или па ко ва ња
3040303 По нов но за тва ра ње по сто пе ра тив не дис руп ци је тр

бу шног зи да
По нов но за тва ра ње де хи сцен ци је аб до ми нал не ра не на кон 

цар ског ре за 
Искључује: ши ве ње де хи сцен ци је ра не на уте ру су на кон 

цар ског ре за 
3040304 Од ло же но за тва ра ње гра ну ли ра ју ће аб до ми нал не 

ра не
3040305 Ре па ра ци ја тр бу шног зи да на кон узи ма ња ми шић

ноко жног ре жња 
3017800 За тва ра ње се кун дар не дис руп ци је тр бу шног зи да са 

ре кон струк ци јом пуп ка
Укључује: ли пек то ми ју
4557000 За тва ра ње аб до ме на са ре па ра ци јом му ску лоапо не

у ро тич ног сло ја
9032900 Оста ле ре па ра ци је на аб до ме ну
9032901 Оста ле ре па ра ци је на пе ри то не у му
9032902 Оста ле ре па ра ци је на омен ту му
9032903 Оста ле ре па ра ци је на ме зен те ри ју му

9.10.5РЕВИЗИЈА

1001Процедуреревизијенаабдомену,перитонеумуи
оментуму

9033000 Ре ви зи ја шан та це ре бро спи нал не теч но сти на пе ри
то не у му

Ре ви зи ја шан та, дис тал но:
– ци стер но пе ри то не ал ног
– лум бо пе ри то не ал ног
– вен три ку ло пе ри то не ал ног

9.10.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1002Процедурезбогхидатиднецистеперитонеумаили
абдоминалнихоргана

3043401 Ева ку а ци ја пе ри то не ал не хи да тид не ци сте 
3043601 Ева ку а ци ја пе ри то не ал не хи да тид не ци сте са омен

то пла сти ком или ми је ло пла сти ком 
3043402 Ева ку а ци ја хи да тид не ци сте аб до ми нал них ор га на
Искључује: про це ду ру за је тру
3043602 Ева ку а ци ја хи да тид не ци сте тр бу шних ор га на са 

омен то пла сти ком или ми је ло пла сти ком 
Искључује:про це ду ру за је тру

1003Процедурезбоггастрошизе

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци је тан ког или де бе лог цре ва
4386700 Из ра да вре ћи це (pouch) због га стро ши зе
Пра вље ње:
– си ла стич ке вре ћи це због га стро ши зе
– ре зер во а ра за га стро ши зу
4386701 Дру ги ко рак по ступ ка у ле че њу га стро ши зе са од

стра ње њем про те зе и за тва ра њем 
4386400 При мар на ре па ра ци ја га стро ши зе укљу чу ју ћи ко жу



4386401 При мар на ре па ра ци ја га стро ши зе укљу чу ју ћи ко жу, 
ми шић и фа сци ју 

Искључује: про це ду ру са кре и ра њем про тет ске вре ћи це 
(про стет ског па у ча)

1004Осталепроцедуренаабдомену,перитонеумуи
оментуму

9033100 Оста ле про це ду ре на аб до ме ну, пе ри то не у му и 
омен ту му

90331001 Ме ре ње ин трааб до ми нал ног при ти ска
Укључује:  јед но крат ну

по на вља ну  
кон ти ну и ра ну

9.11ОСТАЛАИМУЛТИПЛАМЕСТАДИГЕСТИВНОГ
СИСТЕМА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

9.11.1ПРЕГЛЕД

1005Панендоскопија

1182000 Па нен до ско пи ја пу тем ка ме ре у кап су ли
Ка ме ра у пи лу ли  } 
Кап су ла } ен до ско пи ја
Га стро ин те сти нал на 
ка ме ра у кап су ли  } 
3047300 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма
Ду о де но ско пи ја 
Га стро ско пи ја
Езо фа го га стро ду о де но ско пи ја [ЕГД]
3047302 Па нен до ско пи ја кроз ве штач ку сто му 
Га стро ско пи ја кроз ве штач ку сто му
Езо фа го га стро ду о де но ско пи ја [ЕГД] кроз ве штач ку сто му
Искључује: ду о де но ско пи ју кроз ве штач ку сто му
ен до скоп ски пре глед тан ког цре ва кроз ве штач ку сто му
3047307 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са убри зга ва њем 

кон тра ста (ма сти ла за те то ва жу)
Хро мо ен до ско пи ја до ду о де ну ма
3047305 Па нен до ско пи ја до иле у ма
Иле о ско пи ја
Је ју но ско пи ја
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) – 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ
3047308 Па нен до ско пи ја до иле у ма са убри зга ва њем кон

тра ста (ма сти ла за те то ва жу)
Хро мо ен до ско пи ја до иле у ма

9.11.2ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

1006Панендоскопијасаодстрањењемстраногтела

3047800 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са од стра ње њем 
стра ног те ла 

Ду о де но ско пи ја  } 
Га стро ско пи ја  } са од стра ње њем стра ног те ла
 Езо фа го га стро  
ду о де но ско пи ја  } 
Искључује:ово ри гид ном езо фа го ско пи јом
3047814 Па нен до ско пи ја до иле у ма са од стра ње њем стра ног 

те ла 
Од стра ње ње стра ног те ла пу тем:
– иле о ско пи је
– је ју но ско пи је
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) – 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ

9.11.3ДЕСТРУКЦИЈА

1007Панендоскопијасадеструкцијом

Ду о де но ско пи ја } 
Га стро ско пи ја } са де струк ци јом

 Езо фа го га стро ду  
о де но ско пи ја }
3047801 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са ди ја тер ми јом
3047802 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са ко а гу ла ци јом пу

тем гре ју ће сон де
3047803 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са ко а гу ла ци јом ла

се ром
3047820 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са оста лим ко а гу ла

ци ја ма
Ар гон пла зма ко а гу ла ци ја
3047815 Па нен до ско пи ја до иле у ма са ди ја тер ми јом
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) – 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ
3047816 Па нен до ско пи ја до иле у ма са ко а гу ла ци јом пу тем 

гре ју ће сон де
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon)– 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ
3047817 Па нен до ско пи ја до иле у ма са ко а гу ла ци јом ла се ром
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) – 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ
3047821 Па нен до ско пи ја до иле у ма са оста лим ко а гу ла ци

ја ма
Ар гон пла зма ко а гу ла ци ја
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) – 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ

9.11.4ЕКСЦИЗИЈА

1008Панендоскопијасаексцизијом

Ду о де но ско пи ја } 
Га стро ско пи ја } са екс ци зи јом
 Езо фа го га стро  
ду о де но ко пи ја } 
3047301 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са би оп си јом
3047804 Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са екс ци зи јом ле зи ја
Па нен до ско пи ја до ду о де ну ма са екс ци зи јом по ли па
3047306 Па нен до ско пи ја до иле у ма са би оп си јом
Укључује:ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon) – 

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ
30473061 Eндоскопска ул тра со но гра фи ја са би оп си јом
Укључује: пе ро рал ни при ступ и ен до рек тал ну  ул тра со но

гра фи ју са би оп си јом
3047818 Па нен до ско пи ја до иле у ма са екс ци зи јом ле зи ја
Па нен до ско пи ја до иле у ма са екс ци зи јом по ли па 
Укључује: ба лон аси сти ра ну ен те ро ско пи ју (doubleballon)–

пе ро рал ни и пе ра нал ни при ступ

9.11.5РЕПАРАЦИЈА

1009Процедуререпарацијенаосталимимултиплимместима
дигестивнногсистема

4391201 Ре па ра ци ја црев не ду пли ка ци је
екс ци зи ја ду пли ка ци о не ци сте:
– ен те рич не
– ен те ро ге ну сне
Ре па ра ци ја ду пли ка ци је:
– ко ло нич ке
– ду о де нал не

9.11.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1011Осталепроцедуренадигестивномсистему

9033400 Тран сју гу лар ни ин тра хе па тич ки пор то си стем ски 
шант (ТИПС)

9033500 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре на ди ге стив ном 
си сте му

Напомена: За не хи рур шке ди јаг нсо тич ке про це ду ре ви де ти 
По гла вље 18

9033501 Оста ле про це ду ре на ди ге стив ном си сте му 



ДЕ СЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

10ПРОЦЕДУРЕНАУРИНАРНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ1040–1129,ОСИМБЛОКОВА:1083И1097)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

10.1БУБРЕГ

ТИП ПРО ЦЕ У РЕ

10.1.1ПРЕГЛЕД

1040Дијагностичкепроцедуренабубрегу

3665200 Ре тро град на уре те ро ре но ско пи ја
Укључује: ци сто ско пи ју
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју

10.1.2ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

1041Манипулацијаилиекстракцијакалкулусаизбубрега

3045001 Екс трак ци ја бу бре жног ка ме на по мо ћу ими џин га 
(тех ни ке ви зу е ли за ци је)

Пер ку та на екс трак ци ја ка ме на ре нал ног трак та 
Укључује: уре тер
Искључује: про це ду ру пер ку та ном не фро ско пи јом (PCNL)
3662702 Пер ку та на не фро ско пи ја са екс трак ци јом кал ку лу са 

из бу бре га (екс трак ци ја кље шти ца ма, без фраг мен та ци је) 
Искључује: про це ду ру са екс трак ци јом
– 3 или ви ше ка ме на 
– јед ног ка ме на ≥ 3 cm у би ло ко јој про јек ци ји 
про це ду ру са фраг мен та ци јом 
3665201 Ре тро град на уретeрореноскопија са pushback ма ни

пу ла ци јом кал ку лу са у бу брег
Укључује: ци сто ско пи ју
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
Искључује:про це ду ру код:
– екс трак ци је ка ме на 
– фраг мен та ци је и екс трак ци је ка ме на 
– фраг мен та ци је ка ме на 
3665402 Ре тро град на уре те ро ре но ско пи ја са екс трак ци јом 

кал ку лу са из бу бре га кље шти ца ма
Укључује:ци сто ско пи ју
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
Искључује: ма ни пу ла ци ју ре нал ног ка ме на 
про це ду ру са фраг мен та ци јом 

1042Осталепроцедурепримене,инсерцијеили
уклањањанабубрегу

3664900 За ме на не фро стом ског ка те те ра
За ме на дре на жне це ви пи је ло сто ме
3660400 Ан те град но пла си ра ње уре те рал ног ка те те ра кроз 

пер ку та ну не фро сто ми ју – тех ни ка ин тер вент не ра ди о ло ги је
3660500 Ан те град но пла си ра ње уре те рал ног ка те те ра кроз 

пер ку та ну не фро сто ми ју са укла ња њем кал ку лу са – тех ни ка ин
тер вент не ра ди о ло ги је

Укључује:укла ња ње ка ме на из:
– бу бре га
– уре те ра
3660700 Ан те град но пла си ра ње уре те рал ног ка те те ра кроз 

пер ку та ну не фро сто ми ју са ба лон ди ла та ци јом уре те ра – тех ни ка 
ин тер вент не ра ди о ло ги је

Укључује:ба лон ди ла та ци ју:
– бу бре га
– уре те ра

10.1.3ИНЦИЗИЈА

1043Перкутананефроскопија

Укључује:ан те град ну пи је ло ско пи ју
ин сер ци ју стен та у уре тер

Искључује:про це ду ру код екс трак ци је ре нал ног ка ме на 
3662700 Пер ку та на не фро ско пи ја
3663300 Пер ку та на не фро ско пи ја са ин ци зи јом пи је ло на
3663301 Пер ку та на не фро ско пи ја са ин ци зи јом ка лик са
3663302 Пер ку та на не фро ско пи ја са ин ци зи јом уре те ра 

1044Нефролитотомијасаодстрањењемкамена

Пи је ло ли то то ми ја са укла ња њем кал ку лу са
Укључује:ка ли о ра фи ју
не фро сто ми ју
пи је ло пла сти ку
пи је ло сто ми ју
3654000 Не фро ли то то ми ја са од стра ње њем ≤ 2 кал ку лу са
Искључује:про це ду ру код укла ња ња ко рал них кал ку лу са 
3654300 Не фро ли то то ми ја са од стра ње њем ≥ 3 кал ку лу са
Укључује:укла ња ње ко рал них кал ку лу са

1045Осталепроцедуреинцизијенабубрегу

3653700 Екс пло ра ци ја пе ри ре нал ног про сто ра са дре на жом 
Ка ли ко то ми ја
Дре на жа пе ри не фри тич ког ап сце са
Пи је ло то ми ја
Укључује:дре на жу
Искључује: про це ду ру код би оп си је пе ри ре нал ног или пе ри

ве зи кал ног тки ва 
3653701 Екс пло ра ци ја бу бре га са би оп си јом или дре на жом
Не фро то ми ја
Укључује: би оп си ју
дре на жу
Искључује: Укла ња ње кал ку лу са

10.1.4ДЕСТРУКЦИЈА

1046Деструктивнепроцедуренабубрегу

3662703 Пер ку та на не фро ско пи ја са ди ја тер ми јом бу бре га 
Укључује: ан те ро град ну пи је ло ско пи ју 
Искључује: про це ду ру код екс трак ци је бу бре жног ка ме на 
3665401 Ре тро град на пи је ло ско пи ја са ди ја тер ми јом бу бре га 
Укључује: ци сто ско пи ју
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
3663900 Пер ку та на не фро ско пи ја са фраг мен та ци јом и екс

трак ци јом два или ма ње кал ку лу са
Укључује: ан те ро град ну пи је ло ско пи ју
фраг мен та ци ју:
– елек тро хи дра у лич ним та ла си ма
– ла се ром
– ул тра зву ком
ин сер ци ја дре на жне це ви (не фро сто ми ја)
3664500 Пер ку та на не фро ско пи ја са фраг мен та ци јом и екс

трак ци јом јед ног кал ку лу са ≥ 3 cm у би ло ко јој про јек ци ји, или ≥ 
3 ка ме на

Укључује: ан те ро град ну пи је ло ско пи ју
фраг мен та ци ју:
– елек тро хи дра у лич ним та ла си ма
– ла се ром
– ул тра зву ком
ин сер ци ја дре на жне це ви (не фро сто ми ја)
3665600 Ре тро град на уре те ро ре но ско пи ја са фраг мен та ци

јом ка ме на у бу бре гу 
Укључује:ци сто ско пи ју
фраг мен та ци ју:
– елек тро хи дра у лич ним та ла си ма
– ла се ром
– ул тра зву ком
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
Искључује: про це ду ру са екс трак ци јом бу бре жног ка ме на 
3665601 Ре тро град на уре те ро ре но ско пи ја са фраг мен та ци

јом и екс трак ци јом ре нал ног ка ме на



Укључује:ци сто ско пи ју
фраг мен та ци ју:
– елек тро хи дра у лич ним та ла си ма
– ла се ром
– ул тра зву ком
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју

10.1.5ЕКСЦИЗИЈА

1047Биопсијабубрега

3656100 За тво ре на би оп си ја бу бре га
Ен до скоп ска би оп си ја пре ко по сто је ће:
– не фро сто ми је
– не фро то ми је
– пи је ло сто ми је
– пи је ло то ми је
3665400 Ре тро град на уре те ро ре но ско пи ја са би оп си јом бу

бре га 
Укључује:ци сто ско пи ју
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
3662701 Пер ку та на не фро ско пи ја са би оп си јом
Укључује: ан те ро град ну уре те ро ре но ско пи ју
3682100 Ен до скоп ска би оп си ја пи је ло на (brush)

1048Парцијалнанефректомија

Укључује: би ло ко ју при дру же ну ре па ра ци ју
3652200 Пар ци јал на не фрек то ми ја – ла па ро скоп ски (при

мар ни рад)
3652201 Пар ци јал на не фрек то ми ја – отво ре на хи рур ги ја 

(при мар ни рад)
3652500 Пар ци јал на не фрек то ми ја на пред ход но опе ри са

ном бу бре гу –ла па ро скоп ски (се кун дар ни рад)
3652501 Пар ци јал на не фрек то ми ја на пред ход но опе ри са

ном бу бре гу – отво ре на хи рур ги ја (се кун дар ни рад)

1049Комплетнанефректомија(примарнирад)

Искључује:ра ди кал ну не фрек то мју 
про це ду ру ком пли ко ва ну прет ход ним хи рур шким за хва том 

на истом бу бре гу 
про це ду ру ра ди:
– укла ња ња тран сплан ти ра ног бу бре га 
– тран сплан та ци је
3651600 Не фрек то ми ја, јед но стра на – ла па ро скоп ска (при

мар ни рад)
Од стра ње ње пре о ста лог бу бре га, ла па ро ско пи јом
3651601 Не фрек то ми ја јед но стра на – отво ре на хи рур ги ја 

(при мар ни рад) 
Од стра ње ње пре о ста лог бу бре га
3651602 Не фрек то ми ја обо стра на – ла па ро скоп ски (при мар

ни рад)
3651603 Не фрек то ми ја обо стра на – отво ре на хи рур ги ја 

(при мар ни рад)

1050Нефректомијазатрансплатацију

3651604 Не фрек то ми ја за тран сплан та ци ју, жи ви да ва лац – 
ла па ро скоп ски

3651605 Не фрек то ми ја за тран сплан та ци ју, жи ви да ва лац – 
отво ре на хи рур ги ја

3651606 Не фрек то ми ја за тран сплан та ци ју, ка да вер – отво
ре на хи рур ги ја

1051Нефректомијатрансплантираногбубрега

Искључује: про це ду ру за тран спла та ци ју са:
– ка да ве ра 
– жи вог до но ра 
3651900 Не фрек то ми ја тран сплан ти ра ног бу бре га (екс план

та ци ја) – ла па ро скоп ски

3651901 Не фрек то ми ја тран сплан ти ра ног бу бре га (екс план
та ци ја) – отво ре на хи рур ги ја

1052Нефректомијапретходнооперисаногбубрега
(секундарнирад)

Искључује: ра ди кал ну не фрек то ми ју ком пли ко ва ну прет
ход ним хи рур шким за хва том на истом бу бре гу 

про це ду ру за тран спла та ци ју:
– са ка да ве ра 
– од жи вог до но ра 
3651902 Не фрек то ми ја прет ход но опе ри са ног бу бре га – ла

па ро скоп ски (се кун дар ни рад)
3651903 Не фрек то ми ја прет ход но опе ри са ног бу бре га – 

отво ре на хи рур ги ја (се кун дар ни рад)

1053Радикалнанефректомија

Укључује:адре на лек то ми ју
блок (enblock) екс ци зи ју ре тро пе ри то не ал них лим фних чво

ро ва
Напомена: из во ди се због па рен хим ског ту мо ра бу бре га
3652800 Ра ди кал на не фрек то ми ја због ту мо ра бу бре жног па

рен хи ма – ла па ро скоп ска (при мар ни рад)
3652801 Ра ди кал на не фрек то ми ја због ту мо ра бу бре жног па

рен хи ма – отво ре на
хи рур ги ја (при мар ни рад)
3652900 Ра ди кал на не фрек то ми ја због ту мо ра бу бре жног па

рен хи ма на пред ход но опе ри са ном бу бре гу – отво ре на хи рур ги ја 
(се кун дар ни рад)

1054Нефроуретеректомија

Укључује:ман жет ну за бе ши ку (каф)
блок (enblock) екс ци зи ју ре тро пе ри то не ал ног лим фног чво ра 
ре па ра ци ју бе ши ке
3653100 Не фро у ре те рек то ми ја(не фрек то ми ја са то тал ном 

уре те рек то ми јом) – ла па ро скоп ски (при мар ни рад)
Не фрек то ми ја са то тал ном уре те рек то ми јом пу тем ла па ро

ско пи је
3653101  Не фро у ре те рек то ми ја (не фрек то ми ја са то тал ном 

уре те рек то ми јом) – отво ре на хи рур ги ја (при мар ни рад)
Не фрек то ми ја са то тал ном уре те рек то ми јом
3653300 Не фро у ре те рек то ми ја (не фрек то ми ја са то тал ном 

уре те рек то ми јом) на пред ход но опе ри са ном бу бре гу – отво ре на 
хи рур ги ја (се кун дар ни рад)

Не фрек то ми ја са то тал ном уре те рек то ми јом ком пли ко ва ном 
прет ход ним хи рур шким за хва том на истом бу бре гу

1055Осталепроцедуреексцизијенабубрегу

3655800 Екс ци зи ја ци сте бу бре га – ла па ро скоп ски
Мар су пи а ли за ци ја ре нал не ци сте ла па ро ско пи јом
Ски да ње кро ва ре нал не ци сте ла па ро ско пи јом
3655801 Екс ци зи ја ци сте бу бре га – отво ре на хи рур ги ја 
Мар су пи а ли за ци ја ре нал не ци сте
Ски да ње кро ва ре нал не ци сте
3655802 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја бу бре га – нео зна че но
Искључује:пар ци јал ну не фрек то ми ју 

10.1.6РЕПАРАЦИЈА

1056Нефростомијаилипијелостомија

3662400 Пер ку та на не фро сто ми ја (PCN)
Аспи ра ци ја ре нал не ци сте
Ре нал на пунк ци ја
3655200 Не фро сто ми ја – отво ре на хи рур ги ја
3655201 Пи је ло сто ми ја – отво ре на хи рур ги ја

1057Пијелопластика

3656400 Пи је ло пла сти ка – ла па ро скоп ска (при мар ни рад)
3656401 Пи је ло пла сти ка – отво ре на хи рур ги ја (при мар ни рад)



3657000 Пи је ло пла сти ка на пред ход но опе ри са ном бу бре гу 
– ла па ро скоп ски (се кун дар ни рад) 

3657001 Пи је ло пла сти ка на пред ход но опе ри са ном бу бре гу 
– отво ре на хи рур ги ја (се кун дар ни рад)

1058Трансплантацијабубрега

3650300 Тран сплан та ци ја бу бре га
Укључује:ва ску лар ну ана сто мо зу
3650301 Ауто тран сплан та ци ја бу бре га
Ре им план та ци ја бу бре га

1059Осталепроцедуререпарацијенабубрегу

9035000 Оста ле ре па ра ци је бу бре га
Не фро пек си ја
Ре дук ци ја тор зи је ре нал не пе тељ ке
Сим фи зи о то ми ја спо је них бу бре га (пре се ца ње спо ја пот ко

ви ча стог бу бре га)

10.1.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1060Хемодијализа

1310000 Хе мо ди ја ли за 
1310001 Ин тер ми тент на хе мо фил тра ци ја 
1310002 Кон ти ну и ра на хе мо фил тра ци ја 
1310003 Ин тер ми тент на хе мо ди а фил тра ци ја 
1310004 Кон ти ну и ра на хе мо ди а фил тра ци ја 
1310005 Хе мо пер фу зи ја 

1061Перитонеалнадијализа

1310006 Пе ри то не ал на ди ја ли за, крат ко роч на
1310007 Ин тер ми тент на пе ри то не ал на ди а ли за, ду го роч на
Ин тер ми тент на пе ри то не ал на ди ја ли за [IPD]
Ти дал на ди ја ли за
1310008 Кон ти ну и ра на пе ри то не ал на ди ја ли за, ду го роч на
Кон ти ну и ра на ам бу лант на пе ри то не ал на ди ја ли за [CAPD]
Кон ти ну и ра на ци клич на пе ри то не ал на ди ја ли за [CCPD]

1062Процедурезауспостављањеилиодржавање
перитонеалнедијализе

1311200 Ус по ста вља ње пе ри то не ал не ди ја ли зе по мо ћу 
пунк ци је аб до ме на и ин сер ци је при вре ме ног ка те те ра

9035100 Укла ња ње при вре ме ног ка те те ра за пе ри то не ал ну 
ди ја ли зу

1310900 Уград ња и фик са ци ја пре би ва ју ћег пе ри то не ал ног 
ка те те ра ра ди ду го роч не пе ри то не ал не ди ја ли зе

Укључује: Тенк хоф (Tenckhoff) ка те тер
1310901 За ме на пре би ва ју ћег пе ри то не ал ног ка те те ра ра ди 

пе ри то не ал не ди ја ли зе
Укла ња ње и ре ин сер ци ја пре би ва ју ћег пе ри то не ал ног ка те те

ра ра ди хро нич не пе ри то не ал не ди ја ли зе
Ре ви зи ја пре би ва ју ћег пе ри то не ал ног ка те те ра ра ди пе ри то

не ал не ди ја ли зе
1311000 Укла ња ње пре би ва ју ћег пе ри то не ал ног ка те те ра ра

ди пе ри то не ал не ди ја ли зе
Искључује: про це ду ру са за ме ном 

1063Осталепроцедурерадибубрежнедијализе

1310400 Еду ка ци ја и обу ка за кућ ну ди ја ли зу
Еду ка ци ја и обу ка за:
– хе мо ди ја ли зу
– пе ри то не ал ну ди ја ли зу
9035300 Тест аде кват но сти хе мо ди ја ли зе
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хе мо ди ја ли за
9035301 Тест аде кват но сти пе ри то не ал не ди ја ли зе
Пе ри то не ал ни екви ли бра циј ски тест
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће: 
– пе ри то не ал на ди ја ли за 

1064Осталепроцедуренабубрегу

9035400 Оста ле про це ду ре на бу бре гу

10.2УРЕТЕР

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

10.2.1ПРЕГЛЕД

1065Процедурепрегледауретера

Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
3686000 Ен до скоп ски пре глед ин те сти нал ног кон ду и та 
3686001 Ен до скоп ски пре глед ин те сти нал ног ре зер во а ра 
3680300 Уре те ро ско пи ја
Укла ња ње стра ног те ла из уре те ра без ин ци зи је

10.2.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1066Ендоскопскакатетеризацијауретера

Укључује:ци сто ско пи ју
уре те рал ну ди ла та ци ју
3682400 Ен до скоп ска ка те те ри за ци ја уре те ра – јед но стра на
3682401 Ен до скоп ска ка те те ри за ци ја уре те ра – обо стра на
3681800 Ен до скоп ска ка те те ри за ци ја уре те ра са ре тро град

ном уре те ро пи је ло гра фи јом
(Chevassu) – јед но стра на
Ци сто ско пи ја са уни ла те рал ним ре тро град ним пи је ло гра мом 
Уре те ро ско пи ја са уни ла те рал ним ре тро град ним пи је ло гра мом
3681801 Ен до скоп ска ка те те ри за ци ја уре те ра са ре тро град

ном уре те ро пи је ло гра фи јом 
(Chevassu) – обо стра на
Ци сто ско пи ја са би ла те рал ним ре тро град ним пи је ло гра мом 
Уре те ро ско пи ја са би ла те рал ним ре тро град ним пи је ло гра мом

1067Ендоскопскопласирање,заменаилиуклањање
уретералногстента

Укључује:ци сто ско пи ју
уре те ро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
3682101 Пла си ра ње ЈЈ ка те те ра – уре те ро ре но скоп ски или 

ци сто скоп ски
Ен до скоп ско пла си ра ње ЈЈ стен та
3682103 За ме на ЈЈ ка те те ра – уре те ро ре но скоп ски или ци

сто скоп ски
Ен до скоп ска за ме на ЈЈ стен та
3683301 Ва ђе ње ЈЈ ка те те ра – уре те ро ре но скоп ски или ци

сто скоп ски
Ен до скоп ско укла ња ње ЈЈ стен та

1068Ендоскопскаманипулацијаилиекстракцијакамена
ууретеру

Искључује: про це ду ру са фраг мен та ци јом 
3685700 Ен до скоп ска екс трак ци ја кал ку лу са из уре те ра (без 

уре те ро ско пи је)
3680302 Ен до скоп ска ма ни пу ла ци ја кал ку лу са у уре те ру 

(уре те ро ре но скоп ски)
Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
3680602 Ен до скоп ска екс трак ци ја кал ку лу са из уре те ра без 

фраг мен та ци је (уре те ро ре но скоп ски)
Укључује: ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 

1069Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиодстрањења
науретеру

9035500 Им план та ци ја елек трон ског уре те рал ног сти му ла
то ра

За ме на елек трон ског сти му ла то ра уре те ра
9035501 Укла ња ње елек трон ског уре те рал ног сти му ла то ра



Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9036700 За ме на ка те те ра уре те ро сто ми је
3660800 Пер ку та на за ме на уре те рал ног стен та
Укључује: пер ку та ну за ме ну кроз:
– бе ши ку
– иле ал ни кон ду ит

10.2.3ИНЦИЗИЈА

1070Експлорацијауретера

Укључује:дре на жу
3661200 Екс пло ра ци ја уре те ра – ла па ро скоп ски
3661201 Екс пло ра ци ју уре те ра – отво ре на хи рур ги ја

1071Уретеролиза

Искључује: про це ду ру уз ре по зи ци о ни ра ње уре те ра
3661500 Уре те ро ли за (без ре по зи ци је уре те ра) – ла па ро

скоп ски
3661501 Уре те ро ли за (без ре по зи ци је уре те ра) – отво ре на 

хи рур ги ја

1072Уретеролитотомија

3654901 Уре те ро ли то то ми ја – ла па ро скоп ски (при мар ни рад)
3654900 Уре те ро ли то то ми ја – отво ре на хи рур ги ја (при мар

ни рад)
3744400 Уре те ро ли то то ми ја на пред ход но опе ри са ном уре

те ру – ла па ро скоп ска (се кун дар ни рад)
3744401 Уре те ро ли то то ми ја на пред ход но опе ри са ном уре

те ру – отво ре на хи рур ги ја (се кун дар ни рад)

1073Осталепроцедуреинцизијенауретеру

3683000 Ен до скоп ска ин ци зи ја ори фи ци ју ма уре те ра
Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
3682500 Ен до скоп ска ин ци зи ја уре те ропел вич ног сег мен та 

или су же ња уре те ра
Укључује: ци сто у ре тр о ско пи ју
укла ња ње стен та уре те ра
за ме ну стен та уре те ра

10.2.4ДЕСТРУКЦИЈА

1074Процедуредеструкцијенауретеру

3680901 Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи ја уре те ра
Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи ја уре те ра пу тем:
– дијaтермије
– елек тро хи дра у лич них шок та ла са 
– ла се ра
– ул тра зву ка
Укључује:ци сто ско пи ју 
ре тро град ну пи је ло ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја стен та у уре тер
Искључује:екс тра кор по рал ну ли то трип си ју шок та ла си ма

10.2.5ЕКСЦИЗИЈА

1075Биопсијауретера

9035600 Пер ку та на би оп си ја уре те ра
3680600 Ен до скоп ска би оп си ја уре те ра
Тран су ре трал на би оп си ја уре те ра
Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
3682102 Ен до скоп ска (brush) би оп си ја уре те ра
Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
3007533 Би оп си ја уре те ра – отво ре на хи рур ги ја

1076Уретеректомија

Укључује:ре па ра ци ју мо краћ не бе ши ке
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– по нов на уград ња уре те ра у мо краћ ну бе ши ку 
Искључује: не фро у ре те рек то ми ју 
3657900 Пар ци јал на уре те рек то ми ја – ла па ро скоп ски
Укључује:ана сто мо зу уре те ра
3657901 Пар ци јал на уре те рек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи је уре те ра
Укључује: ана сто мо зу уре те ра
3657902 Ком плет на уре те рек то ми ја – ла па ро скоп ски
3657903 Ком плет на уре те рек то ми ја – отво ре на хи рур ги ја

1077Осталепроцедуреексцизијенауретеру

3684800 Ен до скоп ска ре сек ци ја уре те ро це ле
Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс трак ци ја ка ме на из уре те ра 

10.2.6РЕПАРАЦИЈА

1078Уретеролизасарепозицијомуретера

3661502 Уре те ро ли за са ре по зи ци јом уре те ра – ла па ро скоп ски
3661503 Уре те ро ли за са ре по зи ци јом уре те ра – отво ре на хи

рур ги ја

1079Репарацијаудвојеногуретера

3657300 Лапароскопскa ре па ра ци ја удво је ног уре те ра
3657301 Ре па ра ци ја удво је ног уре те ра

1080Кутанауретеростомија–транспозицијауретеранакожу

Фор ми ра ње ку та не уре те ро сто ми је
Укључује:ин сер ци ју стен та уре те ро сто ми је
3658500 Фор ми ра ње ку та не уре те ро сто ми је (јед но стра но) – 

ла па ро скоп ски
3658501 Фор ми ра ње ку та не уре те ро сто ми је (јед но стра но) – 

отво ре на хи рур ги ја
3658502 Фор ми ра ње ку та не уре те ро сто ми је (обо стра но) – 

ла па ро скоп ски
3658503 Фор ми ра ње ку та не уре те ро сто ми је (обо стра но) – 

отво ре на хи рур ги ја

1081Транспозицијауретераудругиуретер

Фор ми ра ње:
– тран су ре те ро сто ме
уре те ро у ре те ро сто ме
3659700 Тран су ре те ро сто ми ја или уре те роуре те ро сто ми ја 

(ла па ро скоп ски)
3659701 Тран су ре те ро сто ми ја или уре те роуре те ро сто ми ја 

(отво ре на хи рур ги ја)

1082Трансплантацијауретерауцрево

Ана сто мо за уре те ра са цре вом
Фор ми ра ње:
– уре те ро ен те ро сто ме
– уре те ро сиг мо и до сто ме
3659400 Уре те роен те ро сто ми ја или уре те ро сиг мо и до сто

ми ја (јед но стра на) – ла па ро скоп ски
3659401 Уре те роен те ро сто ми ја или уре те ро сиг мо и до сто

ми ја (јед но стра на) – отво ре на хи рур ги ја
3659402 Уре те роен те ро сто ми ја или уре те ро сиг мо и до сто

ми ја (обо стра на) – ла па ро скоп ски
3659403 Уре те роен те ро сто ми ја или уре те ро сиг мо и до сто

ми ја (обо стра на) – отво ре на хи рур ги ја



1084Реимплантацијауретераумокраћнубешику–
уретероцистонеостомија(UCN)

3658800 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку (јед но
стра на) – ла па ро скоп ски

3658801 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку (јед но
стра на) – отво ре на хи рур ги ја

3658802 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку (обо
стра на) – ла па ро скоп ски

3658803 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку (обо
стра на) – отво ре на хи рур ги ја

1085Реимплантацијауретераумокраћнубешику
сарепарацијом

3659100 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку са ре
жњем бе ши ке (јед но стра на) – ла па ро скоп ски 

3659101 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку са ре
жњем бе ши ке (јед но стра на) – отво ре на хи рур ги ја

3659102 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку са ре
жњем бе ши ке (обо стра на) – ла па ро скоп ски

3659103 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку са ре
жњем бе ши ке (обо стра на) – отво ре на хи рур ги ја

3659104 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку psoas
hitch (јед но стра на) – отво ре на хи рур ги ја

3659105 Ре им план та ци ја уре те ра у мо краћ ну бе ши ку psoas
hitch (обо стра на) – отво ре на хи рур ги ја

1086Осталерепарацијенауретеру

3680301 Ен до скоп ска ди ла та ци ја уре те ра – сон ди ра ње (ци
сто скоп ски)

Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју 
3662100 За тва ра ње ку та не уре те ро сто ми је
3661800 Ре дук циј ска уре те ро пла сти ка (мо де ла жа уре те ра) – 

ла па ро скоп ски
3661801 Ре дук циј ска уре те ро пла сти ка (мо де ла жа уре те ра) – 

отво ре на хи рур ги ја
9035700 Оста ле ре па ра ци је уре те ра
Су ту ра ла це ра ци је уре те ра

10.2.7РЕВИЗИЈА

1087Процедуреревизијенауретеру

3660900 Ре ви зи ја ури нар ног кон ду и та
3660901 Ре ви зи ја ури нар ног ре зер во а ра
3660902 Ре ви зи ја уре те ро сто ми је – ла па ро скоп ски
3660903 Ре ви зи ја уре те ро сто ми је – отво ре на хи рур ги ја

10.2.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1088Осталепроцедуренауретеру

9035800 Оста ле про це ду ре на уре те ру

10.3МОКРАЋНАБЕШИКА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

10.3.1ПРЕГЛЕД

1089Процедурепрегледамокраћнебешике

3681200 Ци сто ско пи ја
Укључује:уре трал ну ди ла та ци ју
3681201 Ци сто ско пи ја кроз ар те фи ци јал ну сто му 

10.3.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1090Катетеризацијамокраћнебешике

3680000 Ка те те ри за ци ја мо краћ не бе ши ке – кроз уре тру
Уград ња стал ног ури нар ног ка те те ра 

Искључује: про це ду ру за ме не 
про це ду ру пре ко:
– ци сто сто ми је 
– ци сто то ми је 
3680001 За ме на стал ног ури нар ног ка те те ра – кроз уре тру 

(ен до скоп ски)
Искључује: за ме ну:
– су пра пу бич ног (ци сто стом ског) ка те те ра 
– уре те ро стом ског ка те те ра
3680003 Укла ња ње стал ног ури нар ног ка те те ра – кроз уре

тру (ен до скоп ски)
Искључује: про це ду ру за ме не 

1091Имплантацијаилиуклањањеелектронскогстимулатора
мокраћнебешике

9035900 Уград ња елек трич ног сти му ла то ра мо краћ не бе ши ке
За ме на елек трич ног сти му ла то ра мо краћ не бе ши ке
9035901 Укла ња ње елек трич ног сти му ла то ра мо краћ не бе

ши ке
Искључује: про це ду ру за ме не 

1092Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиуклањања
намокраћнојбешици

3680002 За ме на су пра пу бич ног ка те те ра (ци сто стом ског)
3704100 Пер ку та на аспи ра ци ја мо краћ не бе ши ке иглом
3685100 Ен до скоп ско да ва ње ле ко ва у зид мо краћ не бе ши ке 
Ен до скоп ска:
– ин јек ци ја у уре те рал ни отвор
– пе ри у ре те рал на ин јек ци ја
– су бу ре те рал на ин јек ци ја
– уре те рал на ин јек ци ја
Sting pro ce du re
Укључује:ци сто у ре тро ско пи ју
Ин јек ци ја: 
– Deflux
– Teflon
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју
3683300 Ен до скоп ско укла ња ње стра ног те ла из мо краћ не 

бе ши ке
Укључује:ци сто у ре тро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју
3684200 Ендоскопскo ис пи ра ње крв них угру ша ка из мо

краћ не бе ши ке (укљу чу ју ћи и ка у те ри за ци ју кр ва ре ћих ме ста)
Укључује: ци сто у ре тро ско пи ју
ди а тер ми ју:
– мо краћ не бе ши ке
– про ста те
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју

10.3.3ИНЦИЗИЈА

1093Цистотомија

Искључује: ци сто то ми ју и ци сто сто ми ју као опе ра тив ни 
при ступ – ши фру из о ста ви ти

3701100 Ци сто сто ми ја са пла си ра њем су пра пу бич ног ка те
те ра – Cistofix-а–пер ку та на ци сто сто ми ја

Пер ку та на уград ња су пра пу бич ног ка те те ра (це ви)
Убод на ци сто то ми ја (тро а кар)
3700800 Ци сто сто ми ја са пла си ра њем су пра пу бич ног ка те

те ра – ла па ро скоп ски
Ла па ро скоп ска:
– ин сер ци ја су пра пу бич ног ка те те ра (це ви)
– ве зи ко сто ми ја
Искључује: убод ну ци сто то ми ју 
3700801 Ци сто то ми ја са пла си ра њем су пра пу бич ног ка те те

ра – отво ре на хи рур ги ја
Уград ња су пра пу бич ног ка те те ра (це ви)
Ве зи ко сто ми ја
Искључује: убод ну ци сто то ми ју 



1094Цистолитотомија

3700802 Ци сто ли то то ми ја – ла па ро скоп ска
3700803 Ци сто ли то то ми ја – отво ре на хи рур ги ја

1095Осталепроцедуреинцизијемокраћнебешике

3681202 Раз два ја ње ин тра лу ми нал них ад хе зи ја у мо краћ ној 
бе ши ци – ен до скоп ски 

Укључује:уре трал ну ди ла та ци ју
3700806 Раз два ја ње ин тра лу ми нал них ад хе зи ја у мо краћ ној 

бе ши ци – отво ре на хи рур ги ја
Искључује: тран су ре трал но раз два ја ње ин тра лу ми нал них 

ад хе зи ја мо краћ не бе ши ке 
3685400 Ен до скоп ска ин ци зи ја вра та мо краћ не бе ши ке – 

тран су ре трал на ин ци зи ја вра та мо краћ не бе ши ке
Укључује:ци сто у ре тр о ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју

10.3.4ДЕСТРУКЦИЈА

1096Процедуредеструкцијенамокраћнојбешици

Укључује:ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
3684003 Ен до скоп ска елек тро ка у те ри за ци ја јед не про ме не 

мо краћ не бе ши ке ≤ 2 цм
Ен до скоп ска де струк ци ја: 
– по је ди нач ног ту мо ра мо краћ не бе ши ке, не кла си фи ко ва но 

на дру гом ме сту 
– тки ва вра та мо краћ не бе ши ке
Укључује:ди ја тер ми ју 
ла сер 
ва по ри за ци ју
3684506 Ен до скоп ска елек тро ка у те ри за ци ја јед не про ме не 

мо краћ не бе ши ке > 2 цм
Укључује:ди ја тер ми ју 
ла сер 
ва по ри за ци ју
3684507 Ен до скоп ска елек тро ка у те ри за ци ја мул ти плих про

ме на мо краћ не бе ши ке
Укључује:ди ја тер ми ју 
ла сер
ва по ри за ци ју
3686300 Ли то ла пак си ја мо краћ не бе ши ке
Ин тра кор по ре ал на: 
– екс трак ци ја кал ку лу са мо краћ не бе ши ке пу тем ен до ско пи је 
– ли то трип си ја мо краћ не бе ши ке
Искључује: екс тра кор по ре ал ну ли то трип си ју мо краћ не бе

ши ке 

10.3.5ЕКСЦИЗИЈА

1098Биопсијамокраћнебешике

3683600 Ен до скоп ска би оп си ја мо краћ не бе ши ке
Укључује:ци сто у ре тро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју
3007510 Би оп си ја мо краћ не бе ши ке

1099Уклањањестраногтелаизмокраћнебешике

Искључује: про це ду ру по мо ћу ен до ско пи је 
3700804 Укла ња ње стра ног те ла из мо краћ не бе ши ке – ла

па ро скоп ски
3700805 Укла ња ње стра ног те ла из мо краћ не бе ши ке – отво

ре на хи рур ги ја

1100Ендоскопскаресекцијапроменемокраћнебешике

Укључује: ци сто ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју

Искључује: про це ду ру де струк ци је
ре сек ци ју ди вер ти ку лу ма мо краћ не бе ши ке 
3684002 Ен до скоп ска ре сек ци ја по је ди нач не ле зи је мо краћ

не бе ши ке ≤ 2 цм или тки ва мо краћ не бе ши ке
Ен до скоп ска ре сек ци ја по је ди нач ног ту мо ра мо краћ не бе ши

ке, не кла си фи ко ва ног на дру гом ме сту
3684504 Ен до скоп ска ре сек ци ја по је ди нач не ле зи је мо краћ

не бе ши ке про ме ра >2 цм
3684505 Ен до скоп ска ре сек ци ја мул ти плих ле зи ја мо краћ не 

бе ши ке

1101Ендоскопскаресекцијавратамокраћнебешике

Укључује:ци сто у ре тро ско пи ја
уре трал на ди ла та ци ја
уре тро ско пи ја
3685402 Тран су ре трал на ре сек ци ја вра та мо краћ не бе ши ке

1102Цистектомија

3700000 Пар ци јал на екс ци зи ја мо краћ не бе ши ке (пар ци јал
на ци стек то ми ја) ла па ро скоп ски

3700001 Пар ци јал на екс ци зи ја мо краћ не бе ши ке (пар ци јал
на ци стек то ми ја) – отво ре на хи рур ги ја

3701400 То тал на екс ци зи ја мо краћ не бе ши ке – отво ре на хи
рур ги ја

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– фор ми ра ње не кон ти нент ног ин те сти нал ног ури нар ног ре

зер во а ра (иле ал ни или ко лон  кон ду ит
– хи сте рек то ми ја 
– ди сек ци ја лим фних чво ро ва кар ли це, ра ди кал на 
– ра ди кал на про ста тек то ми ја 
– тран сплан та ци ја уре те ра 
– уре трал на ре им плант ци ја 
– уре трек то ми ја 

1103Осталипроцедуреексцизијенамокраћнојбешици

3702000 Екс ци зи ја ди вер ти ку лу ма мо краћ не бе ши ке – ла па
ро скоп ска

3702001 Екс ци зи ја ди вер ти ку лу ма мо краћ не бе ши ке – отво
ре на хи рур ги ја

9036000 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја мо краћ не бе ши ке – отво
ре на хи рур ги ја

Екс ци зи ја ле зи је мо краћ не бе ши ке, не кла си фи ко ва но на дру
гом ме сту

Искључује:ен до скоп ску екс ци зи ју ле зи је мо краћ не бе ши ке 

10.3.6РЕПАРАЦИЈА

1104Репарацијаруптуремокраћнебешике

3700400 Ре па ра ци ја руп ту ре мо краћ не бе ши ке – ла па ро
скоп ски

3700403 Ре па ра ци ја руп ту ре мо краћ не бе ши ке – отво ре на 
хи рур ги ја

1105Затварањефистулемокраћнебешике

3702300 За тва ра ње ве зи коку та не фи сту ле – ла па ро скоп ски
Ла па ро скоп ска ре ви зи ја ку та не фи сту ле мо краћ не бе ши ке 
3702301 За тва ра ње ве зи коку та не фи сту ле – отво ре на хи рур

ги ја
Ре ви зи ја ку та не фи сту ле мо краћ не бе ши ке 
3703800 За тва ра ње ве зи коин те сти нал не фи сту ле – ла па ро

скоп ски
3703801 За тва ра ње ве зи коин те сти нал не фи сту ле – отво ре на 

хи рур ги ја
3702900 За тва ра ње ве зи ко– ва ги нал не фи сту ле – ла па ро

скоп ски 
Укључује:омен тал ни ре жањ 
3702901 За тва ра ње ве зи кова ги нал не фи сту ле – отво ре на хи

рур ги ја
Укључује: омен тал ни ре жањ



1106Репарацијаекстрофијемокраћнебешике

3705000 За тва ра ње екс тро фи је мо краћ не бе ши ке
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уре трал на ре кон струк ци ја 
Искључује: се кун дар ну ре па ра ци ју екс тро фи је мо краћ не бе

ши ке 
3784202 За тва ра ње екс тро фи је мо краћ не бе ши ке – се кун дар

ни рад
Укључује: при чвр шћи ва ње вра та мо краћ не бе ши ке
3784203 За тва ра ње екс тро фи је мо краћ не бе ши ке – се кун дар

ни рад са ре им план та ци јом уре тер
Укључује: при чвр шћи ва ње вра та мо краћ не бе ши ке

1107Аугментацијамокраћнебешике

Искључује: фор ми ра ње но ве мо краћ не бе ши ке 
3704700 Ауг мен та ци ја мо краћ не бе ши ке – ла па ро скоп ски
3704701 Ауг мен та ци ја мо краћ не бе ши ке – отво ре на хи рур ги ја

1108Осталепроцедуререпарацијемокраћнебешике

3682700 Ен до скоп ски хи дро ди ла та ци ја мо краћ не бе ши ке
Укључује:ци сто у ре тр о ско пи ју 
уре тро ско пи ју
3705300 Тран ссек ци ја мо краћ не бе ши ке и ре а на сто мо за на 

три го нум – ла па ро скоп ски
3705301 Тран ссек ци ја мо краћ не бе ши ке и ре а на сто мо за на 

три го нум – отво ре на хи рур ги ја
3704500 Фор ми ра ње кон ти нент не вал ву ле
Ку та на апен ди кове зи ко сто ми ја
3700401 Оста ле ре па ра тив не опе ра ци је на мо краћ ној бе ши

ци – ла па ро скоп ски 
3700402 Оста ле ре па ра тив не опе ра ци је на мо краћ ној бе ши

ци – отво ре на хи рур ги ја

10.3.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1109Процедуреулечењустресинконтиненције
кодмушкараца

Искључује: про це ду ру код жен ске стресин кон ти нен ци је 
3733901 Па ра у ре трал на ин јек ци ја bulking ма те ри ја ла због 

стресин кон ти нен ци је код му шка ра ца
3704400 Ре тро пу бич на про це ду ра код стресин кон ти нен ци је 

код му шка ра ца
Укључује:про це ду ру са про те зом
3704403 Ре ви зи ја ре тро пу бич не про це ду ре код стресин кон

ти нен ци је код му шка ра ца
Укључује:про це ду ру са про те зом

1110Процедурекодстресинконтиненцијежена

3733900 Пер ку та на ин јек ци ја bulking ма те ри ја ла код стрес 
ин кон ти нен ци је код же на 

Ауг мен та тив на уре тро пла сти ка – По ли теф
Па ра у ре трал на им план та ци ја инерт ног ма те ри ја ла
Па ра у ре трал на ин јек ци ја:
– ко ла ге на
– ма кро пла сти ке
– по ли те фа
Укључује: ци сто ско пи ја
уре тро ско пи ја
3704300 Тран сва ги нал на су спен зи ја код стрес ин кон ти нен

ци је код же на (Kelly,Stamey)
Пли ка ци ја уре тро ве зи кал ног спо ја
Про це ду ре:
– Ги тес (Gittes)
– Ке ли (Ке не ди) (Kelly(-Kennedy) (уре тро ве зи кал но на би ра ње)
– Пе ре и ра (Pereyra)
– Раз (Raz)
– Сте ми (Stamey)
Укључује: про це ду ру са про те зом
3559900 Слинг про це ду ре код стрес ин кон ти нен ци је код же на

Уград ња:
– тран соб ту ра тор не су бу ре трал не тра ке (ТОТ)
– тран сва ги нал не тра ке (ТVТ)
Ин тра ва ги нал не слин го пла сти ке
Про це ду ре са ва ги нал ном тра ком
Про це ду ре са тран соб ту ра тор ном су бу ре трал ном тра ком 
Укључује: ком би на ци ју аб до ми нова ги нал ног или аб до ми

нал ног или ва ги нал ног при сту па
про це ду ру са про те зом
Искључује: ре ви зи ју слинг про це ду ре код стрес ин кон ти

нен ци је
35599001 Уград ња мре жи це за пред њи ком парт ман кар лич

ног дна
35599002 Уград ња мре жи це за зад њи ком парт ман кар лич ног дна
35599003 Уград ња мре жи це за пред њи и зад њи (то тал ни) 

ком парт ман кар лич ног дна
3559901 Ре ви зи ја слинг про це ду ре код стрес ин кон ти нен ци

је код же на (ТVТ,ТОТ)
За ме на:
– тран соб ту ра тор су бу ре трал не тра ке (ТОТ)
– тран сва ги нал не тра ке (ТVТ)
Ре ви зи ја:
– Ин тра ва ги нал не слин го пла сти ке
– Про це ду ре са ва ги нал ном тра ком 
– Про це ду ре са тран соб ту ра тор ном су бу ре трал ном тра ком
Укључује: про це ду ру са про те зом
3734000 Укла ња ње уре трал ног слин га (ТОТ,ТVТ)
Укла ња ње:
– тран соб ту ра тор не су бу ре трал не тра ке (ТОТ)
– тран сва ги нал не тра ка (ТVТ)
– су спен зи је мо краћ не це ви на кон прет ход ног по ступ ка ле че

ња стрес ин кон ти нен ци је же на
Искључује: ре ви зи ју слинг про це ду ре ра ди стрес ин кон ти

нен ци је 
3704401 Ре тро пу бич не про це ду ре код стрес ин кон ти нен ци је 

код же на
Кол по су спен зи ја по Бур ху(Burch)
Ци сто у ре тро пек си ја су пра пу бич ном су спен зи јом
Ла па ро скоп ска ре тро пу бич на хи рур ги ја вра та мо краћ не бе ши ке
Мар шалМар че тиКранц (Marshall-Marchetti-Kranz) про це ду ра
Па ра ва ги нал на и ва ги нал на об ту ра тор по ли ца
Ре тро пу бич на уре трал на су спен зи ја
Су пра пу бич на про це ду ра због стрес ин кон ти нен ци је
Уши ва ње пе ри у ре трал ног тки ва за сим фи зу пре пон ске ко сти
Уре тро ва ги нал на фик са ци ја (за пек ти не ал ни (Cooper) ли га мент)
Уре тро ве зи кал на су спен зи ја
Ва ги нал на кол по су спен зи ја
Укључује: про це ду ру са про те зом
Искључује: ре ви зи ју ре тро пу бич ких по сту па ка код стрес 

ин кон ти нен ци је 
3704402 Ре ви зи ја ре тро пу бич не про це ду ре код стрес ин кон

ти нен ци је код же на
Укључује:про це ду ру са про те зом

1111Осталепроцедуренамокраћнојбешици

9036300 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре на мо краћ ној бе
ши ци

Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 
По гла вље 18

9036301 Оста ле про це ду ре на мо краћ ној бе ши ци

10.4МОКРАЋНАЦЕВ(УРЕТРА)

Укључује: бул бо у ре трал ну жле зду [Cowper] Kауперову жле зду
пе ри у ре трал но тки во

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

10.4.1ПРЕГЛЕД

1112Процедурепрегледауретре

3731500 Уре тро ско пи ја
Искључује:про це ду ру са ци сто ско пи јом 



10.4.2ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

1113Уградња,заменаилиуклањањеартефицијелног
мокраћногсфинктера

Искључује: ре ви зи ју ве штач ког мо краћ ног сфинк те ра 
3738700 Угра ђи ва ње ар ти фи ци јел ног мо краћ ног сфинк те ра
Укључује:уград њу:
– ба ло на
– пум пе
Искључује: про це ду ру за ме не 
3738100 Угра ђи ва ње ар те фи ци јел ног ури нар ног сфинк те ра, 

пе ри не ал ни при ступ 
3738400 Угра ђи ва ње ар те фи ци јел ног ури нар ног сфинк те ра, 

аб до ми нал ни при ступ
3739001 За ме на ар те фи ци јел ног ури нар ног сфинк те ра 
3739002 Укла ња ње ар те фи ци јел ног ури нар ног сфинк те ра
Искључује:про це ду ру за ме не 

1114Осталепроцедурепримене,уградњеили
одстрањењаизуретре

Укључује: ци сто ско пи ју
3681101 Ен до скоп ско пла си ра ње стен та уре тре
3731800 Ен до скоп ско укла ња ње стра ног те ла из уре тре
3681100 Ен до скоп ско угра ђи ва ње уре трал не про те зе
Искључује: уре трал ни стент

10.4.3ИНЦИЗИЈА

1115Процедуреинцизијенауретри

3732100 Ин ци зи ја спо ља шњег отво ра уре тре (ме а то то ми ја)
3732400 Екс тер на уре тро то ми ја
Дре на жа бул бо у ре трал не жле зде
Ин ци зи ја пе ри у ре трал ног тки ва
3685401 Ен до скоп ска ин ци зи ја спо ља шњег уре трал ног 

сфинк те ра
Укључује:ци сто у ре тро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју
3732401 Ин тер на уре тро то ми ја
Искључује: оп тич ку уре тро то ми ју 
3732700 Ин тер на уре тро то ми ја – са оп тич ким ин стру мен том
Оп тич ка уре тро то ми ја код уре трал не стрк ту ре

10.4.4ДЕСТРУКЦИЈА

1116Процедуредеструкцијенауретри

3552700 Елек тро ка у те ри за ци ја ка рун ку ла уре тре
3681501 Ен до скоп ска ка у те ри за ци ја кон ди ло ма у уре три
Укључује:ци сто у ре тро ско пи ју
3731801 Ен до скоп ска ка у те ри за ци ја оста лих ле зи ја у уре три
Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи је уре тре
Искључује: кон ди ло ме уре тре 
3731802 Ен до скоп ска фраг мен та ци ја или екс трак ци ја кал ку

лу са у уре три
3731803 Ен до скоп ска фраг мен та ци ја или екс трак ци ја кал ку

лу са у уре три – ла сер
3785400 Ен до скоп ско ле че ње вал ву ле зад ње уре тре
Укључује:ци сто у ре тро ско пи ју

10.4.5ЕКСЦИЗИЈА

1117Биопсијауретре

3731804 Ен до скоп ска би оп си ја уре тре
3007531 Би оп си ја уре тре
Би оп си ја пе ри у ре трал ног тки ва

1118Осталепроцедуреексцизијенауретри

3552300 Екс ци зи ја ка рун ку ла уре тре
3685403 Ен до скоп ска екс ци зи ја спо ља шњег сфинк те ра уре тре

Укључује: ци сто у ре тро ско пи ју
уре трал ну ди ла та ци ју
уре тро ско пи ју
3736900 Екс ци зи ја про лап са уре тре
3737200 Екс ци зи ја ди вер ти ку лу ма уре тре
3780000 Екс ци зи ја пер зи стент ног ура ху са 
3733000 Пар ци јал на уре трек то ми ја
Екс ци зи ја:
– пе ри у ре трал ног тки ва
– уре трал не ле зи је (ту мо ра)
3733001 Ком плет на уре трек то ми ја

10.4.6РЕПАРАЦИЈА

1119Затварањефистулеуретре

3733300 За тва ра ње уре трова ги нал не фи сту ле
3733600 За тва ра ње уре трорек тал не фи сту ле

1120Репарацијалацерацијеуретре

Искључује: ре па ра ци ју ак ту ел не об сте трич ке ла це ра ци је 
мо краћ не це ви 

3730600 Ре па ра ци ја ла це ра ци је или руп ту ре пред ње уре тре
3730900 Ре па ра ци ја ла це ра ци је или руп ту ре зад ње уре тре

1121Уретропластика

3734500 Пла сти ка уре тре – пр ви акт (у два ак та)
3734800 Пла сти ка уре тре – дру ги акт (у два ак та)
3734200 Пла сти ка уре тре – у јед ном ак ту
Уре тро пла сти ка, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту

1122Осталепроцедуререпарацијенауретри

3730000 Пла си ра ње уре трал не сон де
3730300 Ди ла та ци ја сте но зе уре тре (бу жи ра ње) 
9037100 Ба лон ди ла та ци ја сте но зе уре тре (ин тер вент на ра

ди о ло ги ја) 
3732402 Пе ри не ал на уре тро сто ми ја
9036400 Оста ле про це ду ре ре па ра ци је на уре три

10.4.7РЕКОНСТРУКЦИЈА

1123Реконструктивнеоперацијенауретри

3737500 Ре кон струк ци ја уре трал ног сфинк те ра
Ци сто у ре тро пла сти ка и пла сти ка вра та уре тре
Ре кон струк ци ја тех ни ком ту бу ла ри за ци је уре тре 
Искључује: про це ду ру са ра ди кал ном про ста тек то ми јом 

10.4.8РЕВИЗИЈА

1124Процедуреревизијенауретри

3739000 Ре ви зи ја ар те фи ци јал ног ури нар ног сфинк те ра 

10.4.9ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1125Осталепроцедуренауретри

9036500 Оста ле про це ду ре на уре три

10.5МОКРАЋНИСИСТЕМ–ОСТАЛЕЛОКАЛИЗАЦИЈЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

10.5.1ДЕСТРУКЦИЈА

1126Процедуредеструкцијенаосталимместима
уринарногсистема

3654600 Ван те ле сна ли то трип си ја шокта ла си ма [ESWL] 
Укључује:мо краћ ну бе ши ку, бу брег или уре тер
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће::
– ци сто ско пи ју 
– уград њу стен та уре те ра



10.5.2ИНЦИЗИЈА

1127Процедуреинцизијенаосталимместима
уринарногсистема

9036900 Екс пло ра ци ја пе ри ве зи кал ног тки ва
Раз два ја ње пе ри ве зи кал них ад хе зи ја
Екс ци зи ја пе ри ве зи кал ног тки ва
Ин ци зи ја пе ри ве зи кал ног тки ва

10.5.3ЕКСЦИЗИЈА

1128Процедуреексцизијенадругимместима
уринарногсистема

3007532 Би оп си ја пе ри ре нал ног или пе ри ве зи кал ног тки ва

10.5.4ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1129Осталепроцедуренамокраћномсистему

3660002 Фор ми ра ње не кон ти нент ног ури нар ног ре зер во а ра 
– не кон ти нент на уро сто ма

Фор ми ра ње иле ал ног или ко ло нал ног кон ду и та
Укључује:фор ми ра ње ко жне аб до ми нал не сто ме 
изо ла ци ју црев ног сег мен та (ре сек ци ју и ана сто мо зу)
по нов на уград ња уре те ра 
3660600 Фор ми ра ње кон ти нент ног ури нар ног ре зер во а ра – 

кон ти нент на уро сто ма
Искључује: фор ми ра ње:
– аб до ми нал не сто ме ко же
– не по врат ног вен ти ла
изо ла ци ју црев ног сег мен та (ре сек ци ју и ана сто мо зу)
по нов ну уград њу уре те ра
3660603 Фор ми ра ње кон ти нент ног ури нар ног ре зер во а ра са 

спа ја њем ре зер во а ра са уре тром – ор то топ ска нео ве зи ка
Фор ми ра ње но ве мо краћ не бе ши ке
Укључује:изо ла ци ју црев ног сег мен та (ре сек ци ју и ана сто

мо зу)
по нов ну уград њу уре тре
9036600 Оста ле про це ду ре на ури нар ном си сте му

ЈЕ ДА НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

11ПРОЦЕДУРЕНАМУШКИМГЕНИТАЛНИМ
ОРГАНИМА

(БЛОКОВИ1160–1203,ОСИМБЛОКОВА:1191И1201)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

11.1ПРОСТАТАИСЕМЕНЕКЕСИЦЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

11.1.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1160Процедурепримене,уградњеилиодстрањења
напростатиилисеменимкесицама

3721801 Ин тра про ста тич на ин јек ци ја ле ко ва
3722300 Ин сер ци ја про ста тич ног стен та (ул тра звуч но во ђе на) 
3722700 Им план та ци ја апли ка то ра у про ста ту ра ди бра хи

те ра пи је 
Пла си ра ње игле у про ста ту ра ди бра хи те ра пи је
Укључује:ци сто ско пи ју 
ул тра звук

11.1.2ИНЦИЗИЈА

1161Процедуреинцизијенапростатиилисеменимкесицама

3722100 Ен до скоп ска дре на жа ап сце са про ста те (тран су ре
трал но)

3721201 Дре на жа ап сце са про ста те
Дре на жа пе ри про ста тич ког ап сце са 

3721202 Ин ци зи ја про ста те
Ин ци зи ја пе ри про ста тич ког тки ва
Про ста то ли то то ми ја
Искључује: дре на жу ап сце са про ста те 
9039100 Ин ци зи ја се ме них ке си ца
Ве зи ку ло то ми ја

11.1.3ДЕСТРУКЦИЈА

1162Деструкцијаткивапростате

3722400 Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи је про ста те
Ен до скоп ска де струк ци ја ле зи је пе ри про ста тич ног тки ва
Укључује:про це ду ру пу тем:
– ди ја тер ми је (ка у те ри за ци је)
– ла се ра
3722401 Ен до скоп ска ре сек ци ја ле зи је про ста те
Ен до скоп ска ре сек ци ја ле зи је пе ри про ста тич ког тки ва
Искључује: про це ду ру ла се ром 
9039200 Кон тро ла по сто пе ра тив ног кр ва ре ња из про ста те
Ко а гу ла ци ја ло же про ста те
Ци сто ско пи ја у ци љу кон тро ле кр ва ре ња из про ста те

11.1.4ЕКСЦИЗИЈА

1163Биопсијапростатеилисеменихкесица–затворене
методе

3721800 Пер ку та на би о си ја про ста те иглом
Аспи ра ци о на би оп си ја про ста те
Искључује: тран срек тал ну би оп си ју про ста те иглом 
3009408 Пер ку та на би о си ја се ме них ке си ца иглом
Аспи ра ци ја се ме них ке си ца
Тран срек тал на би оп си ја се ме них ке си ца иглом 
3721900 Тран срек тал на би оп си ја про ста те иглом (ТРУС во

ђе на)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тран срек тал ни ул тра звук про ста те 
3721500 Ен до скоп ска би оп си ја про ста те
Укључује:ци сто ско пи ју

1164Биопсијапростатеилисеменихкесица–отворенеметоде

3721200 Би оп си ја про ста те
Би оп си ја пе ри про ста тич ког тки ва
Пе ри не ал на би оп си ја про ста те
3007521 Би оп си ја се ме них ке си ца

1165Трансуретралнапростатектомија

Укључује:ци сто ско пи ју
су пра пу би кал на убод на ци сто то ми ја
уре тро ско пи ја
Искључује: тран су ре трал ну ул тра звуч ну ла сер ску ин ду ко ва

ну про ста тек то ми ју [TULIP]
3720300 Тран су ре трал на ре сек ци ја про ста те [TURP]
Тран су ре трал на ен до скоп ска про ста тек то ми ја
Укључује: про це ду ру:
– хлад ном пер фо ра ци јом
– ди ја тер ми јом
3720100 Тран су ре трал на абла ци ја про ста те игле ном елек

тро дом [TUNA]
Тран су ре трал на ра ди о фре квент на игле на абла ци ја про ста те
3720302 Тран су ре трал на ва по ри за ци ја про ста те

1166Осталепростатектомије

Укључује: ци сто ско пи ју
су пра пу бич ку ци сто то ми ју
уре тро ско пи ју
3720700 Ен до скоп ска ла сер абла ци ја про ста те
Тран су ре трал на ул тра звуч на ла сер ски ин ду ко ва на про ста тек

то ми ја [TULIP]
Ви зу ел ну про ста тек то ми ју по мо ћу ла се ра [VLAP]
3720701 Ен до скоп ска ла сер екс ци зи ја про ста те 



3720303 Кри о а бла ци ја про ста те
Кри о про ста тек то ми ја
Кри о хи рур ги ја про ста те
3720304 Ми кро та ла сна тер мо те ра пи ја про ста те
3720305 Тран срек тал ни фо ку си ра ни ул тра звук про ста те ви

со ким ин тен зи те том 
(HIFU)
3720901 Ра ди кал на про ста тек то ми ја – ла па ро скоп ски
Ла па ро скоп ска то тал на про ста тек то ми ја
Укључује: екс ци зи ју:
– се ме них ке си ца
– се ме во да
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пел вич ну лим фа де нек то ми ју 
3721001 Ра ди кал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом 

вра та мо краћ не бе ши ке – ла па ро скоп ска
Ла па ро скоп ска то тал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом 

вра та мо краћ не бе ши ке
Укључује: екс ци зи ју:
– се ме них ке си ца
– се ме во да
3721101 Ра ди кал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом 

вра та мо краћ не бе ши ке и пел вич ном лим фа де нек то ми јом – ла па
ро скоп ски

Ла па ро скоп ска то тал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом 
вра та мо краћ не бе ши ке и кар лич ном лим фа де нек то ми јом

Укључује: екс ци зи ју:
– се ме них ке си ца
– се ме во да
3720306 Оста ле вр сте за тво ре не про ста тек то ми је

1167Отворенепростатектомије

Укључује:су пра пу бич ну ци сто то ми ју
3720003 Су пра пу бич на про ста тек то ми ја
Тран све зи кал на про ста тек то ми ја
3720004 Ре тро пу бич на про ста тек то ми ја
3720900 Ра ди кал на про ста тек то ми ја
То тал на про ста тек то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Укључује: екс ци зи ју:
– се ме них ке си ца
– се ме во да
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пел вич ну лим фа де нек то ми ју 
Искључује: ла па ро скоп ску ра ди кал ну про ста тек то ми ју 
3721000 Ра ди кал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом 

вра та мо краћ не бе ши ке
То тал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом вра та мо краћ не 

бе ши ке
Укључује: екс ци зи ју:
– се ме них ке си ца
– се ме во да
Искључује: ла па ро скоп ску то тал ну про ста тек то ми ју са ре

кон струк ци јом вра та мо краћ не бе ши ке 
3721100 Ра ди кал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом 

вра та мо краћ не бе ши ке и пел вич ном лим фа де нек то ми јом
То тал на про ста тек то ми ја са ре кон струк ци јом вра та мо краћ не 

бе ши ке и пел вич ном лим фа де нек то ми јом 
Укључује: екс ци зи ју:
– се ме них ке си ца
– се ме во да
Искључује: ла па ро скоп ску ра ди кал ну про ста тек то ми ју са 

ре кон струк ци јом вра та мо краћ не бе ши ке и кар лич ном лим фа де
нек то ми јом

3720005 Оста ле отво ре не про ста тек то ми је
Пе ри не ал на про ста тек то ми ја

1168Осталепроцедуреексцизијенапростатиисеменим
кесицама

9040700 Екс ци зи ја оста лих ле зи ја про ста те
9039300 Екс ци зи ја се ме них ке си ца

11.1.5РЕПАРАЦИЈА

1169Репаративнепроцедуренапростатиилисеменим
кесицама

9039400 Тран су ре трал на ба лон ди ла та ци ја про ста тич не уре
тре 

Искључује: ди ла та ци ју уре трал не стрик ту ре 

11.1.6ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1170Осталепроцедуренапростатиисеменимкесицама

9039500 Оста ле про це ду ре на про ста ти
9039501 Оста ле про це ду ре на се ме ним ке си ца ма

11.2СКРОТУМИТУНИКАВАГИНАЛИС

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

11.2.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

1171Процедурепримене,уградњеилиуклањања
наскротумуилитуникивагиналис

3062800 Пер ку та на пунк ци ја и аспи ра ци ја хи дро це ле
Пер ку та на аспи ра ци ја ту ни ке ва ги на лис
Пунк ци ја хи дро це ле

11.2.2ИНЦИЗИЈА

1172Експлорацијаскротума

Аспи ра ци ја спер ма то це ле
Ин ци зи ја и дре на жа:
– скро ту ма
– ту ни ке ва ги на лис
Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је:
– скро ту ма 
– се ме не ке си це
– се ме во да, епи ди ди ми са, се ме не врп це 
– те сти са 
– ту ни ке ва ги на лис 
– фик си ра ња те сти са 
– ор хи до пек си је не спу ште ног те сти са 
3760400 Екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја, јед но стра но 
3760401 Екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја, обо стра но

11.2.3ЕКСЦИЗИЈА

1173Експлорацијасадржајаскротумасабиопсијом

Аспи ра ци ја спер ма то це ле са би оп си јом
Ин ци зи ја и дре на жа:
– скро ту ма са би оп си јом
– ту ни ке ва ги на лис са би оп си јом
Би оп си ја ту ни ке ва ги на лис
Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је:
– се ме не ке си це
– се ме во да, епи ди ди ми са, се ме не врп це
– те сти са
– фик си ра ња те сти са
– ор хи до пек си је не спу ште ног те сти са
3760402 Екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја са би оп си јом, 

јед но стра но
3760403 Екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја са би оп си јом, 

обо стра но 

1174Осталепроцедуреексцизијенаскротуму
илитуникивагиналис

9039600 Екс ци зи ја ле зи је ту ни ке ва ги на лис
Искључује: екс ци зи ју хи дро це ле



3743800 Пар ци јал на екс ци зи ја ле зи је на скро ту му
Екс ци зи ја или де струк ци ја ле зи је скро ту ма

11.2.4РЕПАРАЦИЈА

1175Процедуререпарацијенаскротуму
илитуникивагиналис

3760404 Екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја са фик са ци јом 
те сти са, јед но стра но

Де тор ква ци ја те сти са са фик са ци јом, јед но стра на
Искључује: ор хи до пек си ја код не спу ште ног те сти са 
ре фик са ци ју те сти са 
ре ви зи о ну ор хи до пек си ју 
3760405 Екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја са фик са ци јом 

те сти са, обо стра на
Де тор ква ци ја те сти са са фик са ци јом, обо стра на
Искључује: ор хи до пек си ја код не спу ште ног те сти са 
ре фик са ци ју те сти са 
ре ви зи о ну ор хи до пек си ју 
9039700 Су ту ра ла це ра ци је скро ту ма или ту ни ке ва ги на лис
9039701 Оста ле опе ра ци је ре па ра ци је на скро ту му или ту

ни ки ва ги на лис
Ре па ра ци ја скро тал не фи сту ле

11.2.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1176Осталепроцедуренаскротуму
илитуникивагиналис

9039800 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре на скро ту му или 
ту ни ки ва ги на лис

Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 
По гла вље 18

9039801 Оста ле про це ду ре на скро ту му или ту ни ки ва ги на лис

11.3ТЕСТИСИ,СЕМЕВОДИ,ЕПИДИДИМИС
ИСПЕРМАТИЧНАВРПЦА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

11.3.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1177Процедурепримене,уградњеилиодстрањењанатестису,
семеводу(vasdeferens),епидидимисуилисперматичнојврпци

1322100 При пре ма спер ме за ан дро ло шке про це ду ре – ин
фер ти ли тет

Пре глед и об ра да спер ма то зо и да до би је них ми кро хи рур
шким про це ду ра ма (TESA; TESE; PESA; MESA)

1325100 Ин тра ци то пла зма тич на ин јек ци ја спер ма то зо и да
3760500 Пер ку та на епи ди ди мал на аспи ра ци ја спер ма то зо и да
Укључује: са ку пља ње се ме не теч но сти за по сту пак ме ди

цин ски аси сти ра не ре про дук ци је
Искључује:ми кро е пи ди ди мал ну аспи ра ци ју спер ме 
пер ку та ну би оп си ју
3760501 Пер ку та на аспи ра ци ја те сти са
Пер ку та на те сти ку лар на аспи ра ци ја спер ме
Укључује: са ку пља ње се ме не теч но сти за по сту пак ме ди

цин ски аси сти ра не ре про дук ци је
Искључује: екс трак ци ју спер ме из те сти са 

11.3.2ИНЦИЗИЈА

1178Процедуреинцизијенатестисима,семеводу
(vasdeferens),епидидимисуилисперматичнојврпци

3762300 Ин ци зи ја се ме во да (vasdeferens)јед но стра на – ва
зо то ми ја

3762301 Ин ци зи ја се ме во да (vasdeferens) обо стра на – ва зо
то ми ја

3760406 Ин ци зи ја те сти са
Аспи ра ци ја те сти са
3064400 Ин ци зи ја епи ди ди ми са (епи ди ди мо то ми ја)
Искључује: про це ду ру са ор хи до пек си јом 

3760600 Аспи ра ци ја спер ме из епи дид ми са
Ми кро е пи ди ди ми дал на аспи ра ци ја спер ме
Искључује:пер ку та ну аспи ра ци ју спер ме из епи ди ди ми са
3760601 Аспи ра ци ја спер ме из те сти са
Ми кро е пи ди ди ми дал на аспи ра ци ја спер ме
Искључује:пер ку та ну аспи ра ци ју спер ме из те сти са
3064401 Екс пло ра ци ја спер ма тич не врп це
Ви со ка ли га ту ра спер ма тич не ве не
Ин ци зи ја спер ма тич не врп це
Укључује: екс ци зи ју хи дро це ле
ре па ра ци ју ва ри ко це ле
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– те сти ку лар не би оп си је 
3781200 Екс пло ра ци ја пре по на у ци љу де тек ци је не пал па

бил ног те сти са
Искључује: про це ду ру са ор хи до пек си јом 

11.3.3ДЕСТРУКЦИЈА

1179Процедуредеструкцијенатестису,семеводу
(vasdeferens),епидидимисуилисперматичнојврпци

3064402 Ли га ту ра (под ве зи ва ње) се ме во да (vas de fe rensа)
Де ље ње се ме во да
3064403 Ли га ту ра (под ве зи ва ње) спер ма тич не врп це

11.3.4ЕКСЦИЗИЈА

1180Биопсијатестиса,семевода(vasdeferens),
епидидимисаилисеменогснопа

3009407 Пер ку та на би оп си ја те сти са (иглом)
3064404 Би оп си ја те сти са, јед но стра на – отво ре на
Искључује: пер ку та ну би оп си ју те сти са (иглом)
3064405 Би оп си ја те сти са, обо стра на – отво ре на
Искључује: пер ку та ну би оп си ју те сти са (иглом) 
3064406 Би оп си ја се ме не врп це, епи ди ди ми са или се ме во да 

(vasdeferens) 

1181Ексцизијалезијетестиса,епидидимиса
илисеменогснопа

3760102 Екс ци зи ја ци сте епи ди ди ми са, јед но стра на 
Искључује: екс ци зи ју спер ма то це ле 
3760103 Екс ци зи ја ци сте епи ди ди ми са, обо стра на
Искључује: екс ци зи ју спер ма то це ле 
3064407 Екс ци зи ја ле зи је те сти са 
Де струк ци ја ле зи је те сти са
3064408 Екс ци зи ја ле зи је се ме не врп це или епи ди ди ми са
Екс ци зи ју апен дик са епи ди ди ми са 
Искључује: екс ци зи ју епи ди ди мал не ци сте 

1182Ексцизијасеменеврпце

3063100 Опе ра ци ја хи дро це ле и /или фу ни ку ло це ле
Екс ци зи ја хи дро це ле:
– се ме не врп це
– ту ни ке ва ги на лис
Искључује: про це ду ру са
– екс пло ра ци јом се ме не врп це 
– ор хи дек то ми јом 
3760100 Екс ци зи ја спер ма то це ле, јед но стра на
3760101 Екс ци зи ја спер ма то це ле, обо стра на
3064409 Екс ци зи ја се ме не врп це

1183Вазектомијаиепидидимектомија

3762302 Ва зек то ми ја, јед но стра на
3762303 Ва зек то ми ја, обо стра на
3761300 Епи ди ди мек то ми ја, јед но стра на
3761301 Епи ди ди мек то ми ја, обо стра на

1184Орхидектомија

Укључује:екс ци зи ју хи дро це ле
ре па ра ци ја ва ри ко це ле



3064100 Ор хи дек то ми ја, јед но стра на
Екс ци зи ја те сти са
Укла ња ње пре о ста лог (со ли тар ног) те сти са
Напомена: Спро во ди се код бе ниг них ста ња (скро тал ни при

ступ)
30641001 Ра ди кал на ор хи дек то ми ја, јед но стра на
Ра ди кал на ком плет на ор хи дек то ми ја
Екс пло ра ци ја те сти са код сум ње на ту мор
Пар ци јал на ор хи дек то ми ја код ту мо ра те сти са
Напомена: Спро во ди се код ту мо ра те сти са (ин гви нал ни 

при ступ)
Укључује:би оп си ју те сти са extempore
Искључује: ор хи дек то ми ју код бе ниг них ста ња (скро тал ни 

при ступ)
3064101 Ор хи дек то ми ја, обо стра на
Екс ци зи ја те сти са
Напомена: спро во ди се код бе ниг них ста ња (скро тал ни при

ступ)
30641011 Ра ди кал на ор хи дек то ми ја, обо стра на
Ра ди кал на ком плет на ор хи дек то ми ја
Екс пло ра ци ја те сти са код сум ње на ту мор
Пар ци јал на ор хи дек то ми ја код ту мо ра те сти са
Напомена: Спро во ди се код ту мо ра те сти са (ин гви нал ни 

при ступ)
Укључује:би оп си ју те сти са extempore
Искључује: ор хи дек то ми ју код бе ниг них ста ња (скро тал ни 

при ступ)
3064102 Ор хи дек то ми ја са уград њом те сти ку лар не про те зе, 

јед но стра на 
3064103 Ор хи дек то ми ја са уград њом те сти ку лар не про те зе, 

обо стра на

11.3.5РЕПАРАЦИЈА

1185Вазовазостомијаивазоепидидимостомија

3761900 Ва зова зо сто ми ја, јед но стра на
3761901 Ва зова зо сто ми ја, обо стра на
3761902 Ва зоепи ди ди мо сто ми ја, јед но стра на
3761903 Ва зоепи ди ди мо сто ми ја, обо стра на
3761600 Ми кро хи рур шка ва зова зо сто ми ја, јед но стра на
3761601 Ми кро хи рур шка ва зова зо сто ми ја, обо стра на
3761602 Ми кро хи рур шка ва зоепи ди ди мо сто ми ја, јед но

стра на
3761603 Ми кро хи рур шка ва соепи ди ди мо сто ми ја, обо стра на

1186Орхидопексијанеспуштеногтестиса

Мо би ли за ци ја и за ме на те сти са у скро ту му 
Stephen-Fowler про це ду ре
Torek(-Bevan) про це ду ре
Tрансплантација и фик си ра ње (ек то пич ног) (не спу ште ног) 

те сти са у скро ту му
Укључује:екс пло ра ци ја скро тал ног са др жа ја
Искључује: фик си ра ње спу ште ног те сти са 
по нов но фик си ра ње те сти са 
ре ви зи о на ор хи до пек си ја за не спу ште ни те стис 
3780300 Ор хи до пек си ја не спу ште ног те сти са, јед но стра на
3780301 Ор хи до пек си ја не спу ште ног те сти са, обо стра на

1187Осталерепарацијенатестису,семеводу(vasdeferens),
епидидимисуилисперматичнојврпци

9039900 Ре дук ци ја тор зи је те сти са или се ме не врп це
Ма ну ел на де тор ква ци ја те сти са
Искључује: про це ду ру код:
– фик си ра ња
– ор хи до пек си је 
3063500 Опе ра ци ја ва ри ко це ле (су бин гви нал на)
Екс ци зи ја ва ри ко це ле
Искључује: про це ду ру код:
– екс пло ра ци је се ме ног сно па 
– ор хи дек то ми је 
9040000 Оста ле про це ду ре ре па ра ци је на те сти си ма
Шав ла це ра ци је те сти са

3064410 Оста ли по ступ ци на се ме во ду (vasdeferens) и епи
ди ди ми су

Укла ња ње:
– ли га ту ре се ме во да
– дре на се ме во да
Су ту ра ла це ра ци је се ме во да и епи ди ди ми са
Искључује: ре па ра ци ју се ме не врп це и епи ди ди ми са 
3064411 Оста ле ре па ра ци је се ме не врп це и епи ди ди ми са
Шав ла це ра ци је се ме не врп це и епи ди ди ми са
Искључује: ре па ра ци ју епи ди ди ми са и се ме во да, не кла си

фи ко ва ну на дру гом ме сту про це ду ру код ор хи до пек си је 

11.3.6РЕВИЗИЈА

1188Процедуреревизијенатестису,семеводу(vasdeferens),
епидидимисуилисперматичнојврпци

3760407 По нов на фик са ци ја те сти са, јед но стра на 
По нов на фик са ци ја тор зи је те сти са, јед но стра на
Укључује: екс пло ра ци ју скро тал ног са др жа ја
Искључује: за не спу ште ни те стис 
3760408 По нов на фик са ци ја те сти са, обо стра на
По нов на фик са ци ја тор зи је те сти са, обо стра на
Укључује: екс пло ра ци ју скро тал ног са др жа ја
Искључује: за не спу ште ни те стис 
3780900 Ре ви зи ја ор хи до пек си је не спу ште ног те сти са, јед

но стра на
3780901 Ре ви зи ја ор хи до пек си је не спу ште ног те сти са, обо

стра на

11.3.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1189Осталепроцедуренатестису,семеводу(vasdeferens),
епидидимисуилисперматичнојврпци

9040100 Оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре на те сти су
Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 

По гла вље 18
9040101 Оста ле про це ду ре на те сти су
Ин тра те сти ку лар на ин јек ци ја ле ко ва
3064412 Оста ле про це ду ре на спер ма тич ној врп ци, епи ди ди

ми су или се ме во ду
(vasdeferens)

11.4ПЕНИС

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

11.4.1ПРЕГЛЕД

1190Прегледпениса

3781500 Пре глед пе ни са – хи по спа ди ја, пре глед те стом за 
ерек ци ју 

11.4.2ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

1192Осталепроцедурепримене,уградњеилиуклањања
напенису

3741500 Ин тра ка вер но зна ин јек ци ја
Напомена: Из во ди се код трет ма на им по тен ци је
1329000 При ку пља ње узор ка спер ме по мо ћу уре ђа ја
Ску пља ње спер ме:
– елек троеја ку ла ци о ним уре ђа јем
– ви бра то ром
Укључује:ка те те ри за ци ју мо краћ не бе ши ке
дре на жу мо краћ не бе ши ке

11.4.3ИНЦИЗИЈА

1193Лечењепријапизма

3739300 Де ком пре си ја при ја пи зма – пунк ци ја и ла ва жа ка
вер но зних те ла



Укључује: ис пи ра ње (ла ва жа)
Искључује: про це ду ру са ана сто мо зом 
3739301 Де ком пре си ја при ја пи зма – пунк ци ја и аспи ра ци ја 

ка вер но зних те ла
Укључује: ис пи ра ње (ла ва жа)

1194Осталепроцедуреинцизијенапенису

9040200 Ин ци зи ја пе ни са
9040201 Укла ња ње ад хе зи ја пре пу ци ју ма и глан са пе ни са
9040202 Дор зал на или ла те рал на ин ци зи ја пре пу ци ју ма

11.4.4ДЕСТРУКЦИЈА

1195Процедуредетрукцијенапенису

3681500 Ен до скоп ско уни шта ва ње кон ди ло ма пе ни са 
Укључује: ци сто у ре тро ско пи ју
3066300 Кон тро ла кр ва ре ња на кон цир кум ци зи је
3742000 Под ве зи ва ње ве не ра ди за у ста вља ња ра пид не пе

нил не дре на же
Под ве зи ва ње ду бо ке ве не укљу ју ћи ду бо ке ка вер но зне ве не
Укључује: фар ма ко ло шки тест ерек ци је
Напомена:Из во ди се код трет ма на им по тен ци је

11.4.5ЕКСЦИЗИЈА

1196Процедуреексцизијенапенису

3007527 Би оп си ја про ме не на пе ни су
3065300 Цир кум ци зи ја (об ре зи ва ње) му шкар ца
9040300 Ло кал на екс ци зи ја ле зи је на пе ни су
Искључује: ен до скоп ско уни ште ње „из ра сли не” пе ни са 
3740200 Пар ци јал на ам пу та ци ја пе ни са
3740500 Ком плет на ам пу та ци ја пе ни са
Ра ди кал на ам пу та ци ја пе ни са

11.4.6РЕПАРАЦИЈА

1197Корекцијахордепениса

Укључује:екс ци зи ју фи бро зног пла ка
3741700 Ко рек ци ја кур ва ту ре пе ни са
3741701 Ко рек ци ја кур ва ту ре пе ни са са уме та њем граф та
3741800 Ко рек ци ја кур ва ту ре пе ни са са мо би ли за ци јом уре тре 
3741801 Ко рек ци ја кур ва ту ре пе ни са са уме та њем граф та и 

мо би ли за ци јом уре тре 

1198Репарацијахипоспадије

3783300 Хи по спа ди ја, ле че ње по сто пе ра тив не уре трал не 
фи сту ле

3781800 Пла сти ка глан са пе ни са због хи по спа ди је
Укључује: би ло ка кво ме а тал но по ме ра ње
3735400 Ме а то то ми ја и хе ми цир кум ци зи ја због хи по спа ди је
3782700 Хи по спа ди ја, пр ва фа за ле че ња
3783000 Хи по спа ди ја, дру га фа за ле че ња
3782100 Дис тал на хи по спа ди ја, ле че ње у јед ном за хва ту
3782400 Прок си мал на хи по спа ди ја, ле че ње у јед ном за хва ту

1199Репарацијееписпадије

3783600 Епи спа ди ја, пр ва фа за ле че ња
3783900 Епи спа ди ја, дру га фа за ле че ња
3784200 Епи спа ди ја, се кун дар на ре па ра ци ја
Укључује:при чвр шћи ва ње вра та мо краћ не бе ши ке
3784201Епи спа ди ја, се кун дар на ре па ра ци ја са ре им план та

ци јом уре тре
Укључује: при чвр шћи ва ње вра та мо краћ не бе ши ке

1200Осталепроцедуререпарацијенапенису

3066600 Ре дук ци ја па ра фи мо зе
Укључује: дор зал на ин ци зи ја
3740800 Ре па ра ци ја ла це ра ци је ка вер но зног те ла пе ни са 

3740801 Су ту ра ка вер но зних те ла код руп ту ре/фрак ту ре пе
ни са

3741100 Ре па ра ци ја авул зи је пе ни са
3743500 Пла сти ка фре ну лу ма (фре ну ло то ми ја)
3742300 Опе ра ци ја про ду же ња пе ни са тран сло ка ци јом cor-

poracavernosa 
9040400 Оста ле про це ду ре ре па ра ци је на пе ни су
По нов но уса ђи ва ње ам пу ти ра ном пе ни са

11.4.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1202Осталепроцедуренапенису

3739600 Шант про це ду ре код ле че ња при ја пи зма
Спон гиока вер но зни шант
Кор по роса фе но зни шант
Укључује: ана сто мо зу
Искључује: де ком пре си ју при ја пи зма са ка вер но зно глан ду

лар ном пунк ци јом 
про це ду ре без ана сто мо зе 
9040500 Опе ра ци је на пе ни су код про ме не по ла
9040501 Оста ле про це ду ре на пе ни су 
Ири га ци ја ка вер но зних те ла

11.5ОСТАЛАМЕСТА–МУШКИПОЛНИОРГАНИ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

11.5.1ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1203Осталепроцедуренамушкимполниморганима

9040600 Оста ле про це ду ре на му шким пол ним ор га ни ма

ДВА НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

12ГИНЕКОЛОШКЕПРОЦЕДУРЕ
(БЛОКОВИ1240–1299,ОСИМБЛОКОВА:1246И1267)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

12.1ЈАЈНИК

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.1.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1240Процедурепримене,уградњеилиуклањањанајајнику

3551800 Пунк ци ја ци сте јај ни ка

12.1.2ИНЦИЗИЈА

1241Процедуреинцизијенајајнику

3563707 Ла па ро скоп ска ин ци зи ја ци сте или ап сце са јај ни ка 
Ин ци зи ја ова ри јум ске ци сте ла па ро ско пи јом
Мар су пи ја ли за ци ја ова ри јум ске ци сте ла па ро ско пи јом
3571302 Ин ци зи ја ци сте или ап сце са јај ни ка
Ин ци зи ја ова ри јум ске ци сте ла па ро то ми јом
Мар су пи ја ли за ци ја ова ри јум ске ци сте ла па ро то ми јом
3563708 Ла па ро скоп ска елек тро ка у те ри за ци ја јај ни ка, дри

линг ова ри ју ма
Пунк та ци ја јај ни ка ла па ро ско пи јом
3571303 Елек тро ка у те ри за ци ја јај ни ка (дри линг, ла па ро то

ми ја)
Пунк та ци ја јај ни ка ла па ро то ми јом

12.1.3ЕКСЦИЗИЈА

1242Биопсијајајника

3563706 Би оп си ја јај ни ка
Аспи ра ци о на би оп си ја јај ни ка



1243Овариектомија

Искључује: про це ду ру са хи сте рек то ми јом 
3563800 Ла па ро скоп ска кли на ста ре сек ци ја јај ни ка
3571305 Кли на ста ре сек ци ја јај ни ка (ла па ро то ми ја)
3563801 Ла па ро скоп ска пар ци јал на ова ри ек то ми ја
Екс ци зи ја ле зи је јај ни ка ла па ро ско пи јом 
Искључује:кли на сту ре сек ци ју јај ни ка 
3571306 Пар ци јал на ова ри ек то ми ја (ла па ро то ми ја)
Екс ци зи ја ле зи је јај ни ка ла па ро то ми јом
Искључује: кли на сту ре сек ци ју јај ни ка 
3563802 Ла па ро скоп ска ова ри ек то ми ја, јед но стра на
Ла па ро скоп ска ова ри ек то ми ја, ако ни је кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту
3571307 Ова ри ек то ми ја, јед но стра на
Ла па ро том ска ова ри ек то ми ја, ако ни је кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту
3563803 Ла па ро скоп ска ова ри ек то ми ја, обо стра на
3571701 Ова ри ек то ми ја, обо стра на

1244Осталепроцедуреексцизијенајајнику

Укључује:екс ци зи ју па ра о ва ри јал не ци сте
Искључује:про це ду ру са хи сте рек то ми јом
3563804 Ла па ро скоп ска ова ри јал на ци стек то ми ја, јед но стра на
3571304 Ова ри јал на ци стек то ми ја, јед но стра на
3563805 Ла па ро скоп ска ова ри јал на ци стек то ми ја, обо стра на
3571700 Ова ри јал на ци стек то ми ја, обо стра на

12.1.4РЕПАРАЦИЈА

1245Транспозицијајајника

Ова ри о пек си ја
Тран сплан та ци ја јај ни ка
3572900 Ла па ро скоп ска тран спо зи ци ја јај ни ка
3572901 Тран спо зи ци ја јај ни ка
9043000 Оста ле ла па ро скоп ске ре па ра ци је јај ни ка
9043001 Оста ле ре па ра ци је јај ни ка

12.1.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1247Осталепроцедуренајајнику

9043100 Оста ле про це ду ре на јај ни ку

12.2ЈАЈОВОД

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.2.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1248Процедурепримене,уградњеилиодстрањења
најајоводу

3571000 Фа ло по ско пи ја
Укључује: хи сте ро ско пи ју
ту бар ну ка те те ри за ци ју
3570301 Те ра пиј ска хи дро ту ба ци ја ја јо во да
Про ду ва ва ње ја јо во да ра ди ус по ста вља ња про ход но сти

12.2.2ИНЦИЗИЈА

1249Процедуреинцизијенајајоводу

Укључује: ин ци зи ју ци сте или ап сце са ја јо во да 
3563806 Ла па ро скоп ска сал пин го то ми ја
Искључује: про це ду ру са од стра ње њем код ек то пич не труд

но ће 
3571312 Сал пин го то ми ја
Ла па ро скоп ска сал пин го то ми ја
Искључује: про це ду ру са од стра ње њем код ту бар не труд но ће 
3569402 Ла па ро скоп ска сал пин го ли за
Ла па ро скоп ска ли за при ра сли ца ја јо во да

3569406 Сал пин го ли за (ла па ро то ми ја)
Ад хе зи о ли за при ра сли ца ја јо во да

12.2.3ЕКСЦИЗИЈА

1250Биопсијајајовода

9043200 Би оп си ја ја јо во да

1251Салпингектомија

Сал пин гек то ми ја код ин фер ти ли те та
Искључује: про це ду ру:
– код:
– од стра ње ња ту бар не труд но ће 
– по врат ног по ступ ка од сте ри ли за ци је 
– хи сте рек то ми је 
3563807 Ла па ро скоп ска пар ци јал на сал пин гек то ми ја, јед но

стра на
Ла па ро скоп ска екс ци зи ја ле зи је ја јо во да, јед но стра на
3571308 Пар ци јал на сал пин гек то ми ја, јед но стра на
Екс ци зи ја ле зи је ја јо во да, јед но стра на
3563808 Ла па ро скоп ска пар ци јал на сал пин гек то ми ја,обо

стра на
Ла па ро скоп ска екс ци зи ја ле зи је ја јо во да, обо стра на
3571702 Пар ци јал на сал пин гек то ми ја, обо стра на
Екс ци зи ја ле зи је ја јо во да, обо стра на
3563809 Ла па ро скоп ска сал пин гек то ми ја, јед но стра на
3571309 Сал пин гек то ми ја, јед но стра на
3563810 Ла па ро скоп ска сал пин гек то ми ја, обо стра на
3571703 Сал пин гек то ми ја, обо стра на

1252Салпингоовариектомија

Искључује: про це ду ру код хи сте рек то ми је 
3563811 Ла па ро скоп ска сал пин го о ва ри ек то ми ја, јед но стра на
3571311 Сал пин го о ва ри ек то ми ја, јед но стра на
3563812 Ла па ро скоп ска сал пин го о ва ри ек то ми ја, обо стра на
3571704 Сал пин го о ва ри ек то ми ја, обо стра на

12.2.4РЕПАРАЦИЈА

1253Салпингопластика

3569700 Ми кро хи рур шка сал пин го пла сти ка
Ми кро хи рур шка ре а на ста мо за ја јо во да
3569400 Ла па ро скоп ска сал пин го пла сти ка
Ди ла та ци ја ја јо во да ла па ро ско пи јом
Уград ња про те зе у ја јо вод, ла па ро ско пи јом
Ту бо пла сти ка пу тем ла па ро ско пи је
Искључује: ми кро хи рур шку сал пин го пла сти ку 
3569404 Сал пин го пла сти ка
Ди ла та ци ја ја јо во да ла па ро то ми јом
Уград ња про те зе у ја јо вод ла па ро то ми јом
Ту бо пла сти ка пу тем ла па ро то ми је

1254Анастомозајајовода

Пар ци јал на сал пин гек то ми ја са ту бар ном ана сто мо зом
По врат на про це ду ра сте ри ли за ци је 
Сал пин го сал пин го сто ми ја
Искључује: ми кро хи рур шку ана сто мо зу 
3569401 Ла па ро скоп ска ана сто мо за ја јо во да
3569405 Ана сто мо за ја јо во да

1255Осталепроцедурепоправкенајајоводу

3569403 Ла па ро скоп ска сал пин го сто ми ја
Отва ра ње бло ки ра ног ја јо во да ла па ро ско пи јом
3569407 Сал пин го сто ми ја
Отва ра ње бло ки ра ног ја јо во да ла па ро то ми јом
9043300 Оста ле ла па ро скоп ске ре па ра ци је ја јо во да
9043301 Оста ле ре па ра ци је ја јо во да



12.2.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1256Процедурекодектопичнетрудноће

3567701 Руч на/хи дро стат ска екс пре си ја ја јо во да
3567400 Ин јек ци ја фе то ток сич ног сред ства у пре део ек то

пич не труд но ће по мо ћу ул тра звуч ног на во ђе ња
3567401 Ин јек ци ја фе то ток сич ног сред ства у пре део ек то

пич не труд но ће ла па ро скоп ским пу тем
Ди рект но ла па ро скоп ско ин јек ти ра ње у фе тус
3567702 Ин јек ци ја фе то ток сич ног сред ства у пре део ек то

пич не труд но ће
Ди рект но ин јек ти ра ње у фе тус, ла па ро то ми ја
3567703 Трет ман ек то пич не труд но ће фе то ток сич ним сред

ством
Ин тра му ску лар на ин јек ци ја ме то трек са та
3567700 Укла ња ње пе ри то не ал но сме ште не ек то пич не труд

но ће 
3567800 Ла па ро скоп ска сал пин го то ми ја са укла ња њем труд

но ће у ја јо во ду
Сал пин го сто ми ја са од стра ње њем ек то пич ке труд но ће пу тем 

ла па ро ско пи је
3567704 Сал пин го то ми ја са укла ња њем труд но ће у ја јо во ду 

(ла па ро то ми ја)
Сал пин го сто ми ја са од стра ње њем ек то пич ке труд но ће пу тем 

ла па ро то ми је
3567801 Ла па ро скоп ска сал пин гек то ми ја са укла ња њем 

труд но ће у ја јо во ду
Укључује: сал пин гек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но):
– де ли мич ну
– то тал ну
3567705 Сал пин гек то ми ја са укла ња њем труд но ће у ја јо во ду
Укључује:сал пин гек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но):
– де ли мич ну
– то тал ну

1257Процедурестерилизацијекоджена

3568800 Ла па ро скоп ска сте ри ли за ци ја
Ла па ро ско пи ја са:
– при ме ном Фил ши је вог (Filshie) клип са
– ли га ту ром ја јо во да
– за тва ра њем ја јо во да
Сте ри ли за ци ја ако ни је кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: ово елек тро де струк ци јом 
3568801 Сте ри ли за ци ја ва ги нал ним при сту пом 
Es su re про це ду ра
Укључује: про це ду ру са:
– уград њом уре ђа ја
– уград њом ми кро ка ле ма
– за тва ра њем ја јо во да
хи сте ро ско пи јом
Искључује: ово елек тро де струк ци јом 
3568802 Сте ри ли за ци ја отво ре ним аб до ми нал ним при сту пом
Ла па ро то ми ја са:
– при ме ном Фил ши је вог (Filshie) клип са
– ли га ту ром ја јо во да
– за тва ра њем ја јо во да
Искључује: про це ду ру елек тро де струк ци јом 
3568803 Ла па ро скоп ска елек тро де струк ци ја ја јо во да
3568804 Елек тро де струк ци ја ја јо во да (ла па ро то ми ја)

1258Осталепроцедуренајајоводу

3570300 Тест про ход но сти ја јо во да
Уду ва ва ње кон тра ста у ја јо вод
Ру би нов (Rubin) тест
Тест про ход но сти укљу чу је:
– ди аг но стич ку хи дро ту ба ци ју
– ра ди о ло шке про це ду ре
– ул тра звуч не тех ни ке
9043400 Оста ле про це ду ре на ја во во ду

12.3МАТЕРИЦА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.3.1ПРЕГЛЕД

1259Прегледматерице

3563000 Ди јаг но стич ка хи сте ро ско пи ја
Укључује: би оп си ју
Искључује: про це ду ру са:
– раз два ја њам:
– при ра сли ца ма те ри це 
– сеп ту ма ма те ри це 
– фа ло по ско пи јом 
– ми о мек то ми јом 
– ту бал ном ка те те ри за ци јом 
– уте ри нал ном по ли пек то ми јом 

12.3.2ПРИМЕНА,УГРАДЊА,УКЛАЊАЊЕ

1260Уградњаилиодстрањењеунутарматеричногулошка

Укључује: про ге сте рон IUD
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хи сте ро ско пи ја
3550300 Уба ци ва ње ин тра у те ри ног уре ђа ја (IUD)
Ин сер ци ја ин тра у те ри ног кон тра цеп тив ног уре ђа ја (IUCD)
Искључује: про це ду ру код укла ња ња 
3550600 За ме на ин тра у те ри ног уре ђа ја
За ме на уну тар ма те рич ног уло шка
Ре ин сер ци ја ин тра у те ри ног кон тра цеп тив ног уре ђа ја (IUCD)
3550602 Укла ња ње ин тра у те ри ног уре ђа ја
Укла ња ње ин тра у те ри ног кон тра цеп тив ног уре ђа ја
Искључује: про це ду ру за ме не 

1261Осталепроцедурепримене,уградњеилиуклањања
наматерици

3563302 Хи сте ро ско пи ја са ка те те ри за ци јом ја јо во да 
Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је 
– раз два ја ња:
– при ра сли ца ма те ри це 
– сеп ту ма ма те ри це 
– фа ло по ско пи је 
– утериналнe полипект омијe 

12.3.3ИНЦИЗИЈА

1262Процедуреинцизијенаматерици

3564900 Хи сте ро то ми ја са ка те те ри за ци јом ја јо во да 
3563300 Раз два ја ње ин тра у те ри них при ра сли ца
3563400 Ре сек ци ја сеп ту ма уте ру са хи сте ро ско пи јом
3564902 Ре сек ци ја сеп ту ма уте ру са хи сте ро то ми јом

12.3.4ДЕСТРУКЦИЈА

1263Процедуредеструкцијенаматерици

3562200 Ен до скоп ска абла ци ја ен до ме три ју ма
Ен до скоп ска ен до ме три јум ска абла ци ја:
– ди а тер ми јом
– ла се ром
– ми кро та ла си ма
– фо то те ра пи јом
– ра ди о фре квент ном елек тро хи рур ги јом
– ро лер бол (rollerball)про це ду ром
– тер мал ним ма те рич ним ба ло ном

12.3.5ЕКСЦИЗИЈА

1264Биопсијаендометрија

3562000 Би оп си ја ен до ме три ја
Искључује: про це ду ру ен до ско пи јом 



1265Киретажаиевакуацијасадржајаматерице

3564000 Ди ла та ци ја цер ви кал ног ка на ла и ки ре та жа ма те ри це 
Искључује: ди ла та ци ју и ева ку а ци ју 
сук циј ску ки ре та жу ма те ри це 
про це ду ра пра ће на ева ку а ци јом са др жа ја 
3564001 Ки ре та жа ма те ри це без ди ла та ци је цер ви кал ног ка

на ла
3564003 Сук ци о на ки ре та жа ма те ри це 
Укључује: ди ла та ци ју
Искључује: про це ду ру пра ће ну ева ку а ци јом са др жа ја 
3564303 Ди ла та ци ја и ева ку а ци ја са др жа ја ма те ри це 
Укључује: ки ре та жу (сук циј ску)
мор це ла ци ју фе ту са
Напомена:Из во ди се код окон ча ња труд но ће у дру гом тро

ме сеч ју

1266Ексцизијалезијематерице

3563301 По ли пек то ми ја ма те ри це хи сте ро ско пи јом
3562300 Ми о мек то ми ја хи сте ро ско пи јом
Укла ња ње ми о ма/фи бро и да хи сте ро ско пи јом 
3564901 Ла па ро скоп ска ми о мек то ми ја 
Укла ња ње ми о ма/фи бро и да ла па ро ско пи јом 
3564903 Ми о мек то ми ја ла па ро то ми јом
Укла ња ње ми о ма/фи бро и да ла па ро то ми јом 
9045200 Укла ња ње оста лих ле зи ја ма те ри це
Искључује: екс ци зи ју по ли па 

1268Абдоминалнахистеректомија

Напомена: – Субтотална(лапароскопска)абдоминалнахи-
стеректомија – укљу чу је укла ња ње ма те ри це оста вља ју ћи гр лић 
при чвр шћен за ва ги ну 

– Тотална (лапароскопска) абдоминална хистеректомија – 
укљу чу је укла ња ње ма те ри це, укљу чу ју ћи гр лић 

–Радикалнаабдоминалнахистеректомија– укљу чу је укла
ња ње ма те ри це, укљу чу ју ћи гр лић, 1–2 цен ти ме тра гор њег де ла 
ва ги не и па ра ме трал но тки во

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње што ве ћег де ла ту мор ског тки ва 
9044800 Суб то тал на ла па ро скоп ска хи сте рек то ми ја
Ла па ро скоп ска су пра цер ви кал на (пар ци јал на) хи сте рек то ми ја
Укључује: мор се ла ци ју
укла ња ње ма те ри це кроз:
– ла па ро скоп ски улаз
– ва ги ну
Искључује: про це ду ру са укла ња њем ад нек са (обо стра но)

(јед но стра но) 
3565300 Суб то тал на аб до ми нал на хи сте рек то ми ја
Искључује: про це ду ру са:
– екс тен зив ном ре тро пе ри то не ал ном ди сек ци јом 
– ра ди кал ном екс ци зи јом лим фних чво ро ва кар ли це 
– укла ња њем ад нек са (обо стра но)(јед но стра но)
9044801 То тал на ла па ро скоп ска аб до ми нал на хи сте рек то ми ја
Укључује: мор се ла ци ју
укла ња њем кроз:
– ла па ро скоп ски улаз
– ва ги ну
Искључује: про це ду ру код укла ња ња ад нек са (обо стра но)

(јед но стра но)
3565301 То тал на кла сич на аб до ми нал на хи сте рек то ми ја
Искључује: про це ду ру са:
– екс тен зив ном ре тро пе ри то не ал ном ди сек ци јом 
– ра ди кал ном екс ци зи јом лим фних чво ро ва кар ли це 
– укла ња њем ад нек са (обо стра но)(јед но стра но)
9044802 То тал на ла па ро скоп ска аб до ми нал на хи сте рек то ми

ја са ад нек се то ми јом
Суб то тал на ла па ро скоп ска хи сте рек то ми ја са укла ња њем ад

нек са
Укључује: екс ци зи ју (обо стра но)(јед но стра но):
– ја јо во да
– ова ри јал не ци сте
– јај ни ка
мор се ла ци ју

3565304 Кла сич на хи сте рек то ми ја са ад нек сек то ми јом
Суб то тал на аб до ми нал на хи сте рек то ми ја са укла ња њем ад

нек са
Укључује: екс ци зи ју (обо стра но)(јед но стра но):
– ја јо во да
– ова ри јал не ци сте
– јај ни ка
3566100 Ра ди кал на хи сте рек то ми ја са ди сек ци јом ре тро пе

ри то не ал них лим фних но ду са
Аб до ми нал на хи сте рек то ми ја (суб то тал на/то тал на) са екс

тен зив ном ре тро пе ри то не ал ном ди сек ци јом
Укључује: сал пин го о ва ри ек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но):
Напомена: Из во ди се код:
– бе ниг них ту мо ра кар ли це
– збри ња ва ња озбиљ не ен до ме три о зе
– за па љењ ских про це са у кар ли ци
3567000 Аб до ми нал на хи сте рек то ми ја са се лек тив ном лим

фо но дек то ми јом
Аб до ми нал на хи сте рек то ми ја (суб то тал на)(то тал на) са ра ди

кал ном екс ци зи јом лим фних чво ро ва кар ли це
Укључује: сал пин го о ва ри ек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но)
3566700 Ра ди кал на аб до ми нал на хи сте рек то ми ја
Укључује: мо би ли за ци ју ма те ри це 
сал пин го о ва ри ек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но)
3566400 Ра ди кал на хи сте рек то ми ја са лим фо но дек то ми јом 

но ду са ма ле кар ли це
Укључује: мо би ли за ци ју ма те ри це
сал пин го о ва ри ек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но)

1269Вагиналнахистеректомија

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње ту мо ро зног тки ва ма те ри це (де бул кинг)
– ре па ра ци ја:
– ци сто ке ле 
– кар лич ног дна 
– рек то ке ле
3575000 Ла па ро скоп ски аси сти ра на ва ги нал на хи сте рек то

ми ја
Ла па ро скоп ски во ђе на ва ги нал на хи сте рек то ми ја
Искључује: про це ду ру код укла ња ња ад нек са (обо стра но)

(јед но стра но) 
3575302 Ла па ро скоп ски аси сти ра на ва ги нал на хи сте рек то

ми ја са aднексе кт омијом
Укључује: екс ци зи ју (обо стра но) (јед но стра но):
– ја јо во да
– ова ри јал не ци сте
– јај ни ка
Искључује: про це ду ру из во ђе ну код аб до ми нал не хи сте рек

то ми је 
3575600 Ла па ро скоп ски аси сти ра на ва ги нал на хи сте рек то

ми ја ко ја прет хо ди тр бу шној хи сте рек то ми ји 
Искључује: про це ду ру код укла ња ња ад нек са (обо стра но)

(јед но стра но)
3575603 Ла па ро скоп ски аси сти ра на ва ги нал на хи сте рек то ми

ја ко ја прет хо ди тр бу шној хи сте рек то ми ји са укла ња њем ад нек са
Укључује: екс ци зи ју (обо стра но)(јед но стра но):
– ја јо во да
– ова ри јал не ци сте
– јај ни ка
3565700 Ва ги нал на хи сте рек то ми ја
Искључује: ра ди кал ну ва ги нал ну хи сте рек то ми ју 
3567302 Ва ги нал на хи сте рек то ми ја са укла ња њем ад нек са
Укључује: екс ци зи ју ова ри јал не ци сте
3566701 Ра ди кал на ва ги нал на хи сте рек то ми ја
Шу та (Schauta) про це ду ра
Укључује: сал пин го о ва ри ек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но)
3566401 Ра ди кал на ва ги нал на хи сте рек то ми ја са ра ди кал

ним исе ца њем кар лич них лим фних чво ро ва 
Укључује: сал пин го о ва ри ек то ми ју (обо стра но)(јед но стра но)

1270Осталепроцедуреексцизијенаматерици

3565800 Хи рур шко укла ња ње што ве ће ко ли чи не ту мор ског 
тки ва ма те ри це пре хи сте рек то ми је

Де бул кинг ма те ри це пре ва ги нал ног укла ња ња



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хи сте рек то ми ја 
9044300 Оста ле екс ци зи је про ме на ма те ри це

12.3.6РЕПАРАЦИЈА

1271Процедуресуспензијематерице

3563704 Ла па ро скоп ска вен тро су спен зи ја ма те ри це
3568400 Оста ле ла па ро скоп ске су спен зи је ма те ри це
3568401 Су спен зи ја ма те ри це (ла па ро то ми ја)
9043500 Оста ле ла па ро скоп ске ре па ра ци је ма те ри це
Ре па ра ци ја ве зи ко у те рин ске фи сту ле ла па ро ско пи јом
Уши ва ње не по ро ђај не руп ту ре ма те ри це ла па ро ско пи јом
9043501 Оста ле ре па ра ци је ма те ри це
Ре па ра ци ја ве зи ко у те рин ске фи сту ле ла па ро то ми јом
Уши ва ње не по ро ђај не руп ту ре ма те ри це ла па ро то ми јом

12.3.7РЕКОНСТРУКЦИЈА

1272Реконструкцијскепроцедуренаматерициипотпорним
структурама

Ре па ра ци ја дво ро ге ма те ри це
Штра сма но ва (Strassman) про це ду ра
3568000 Ла па ро скоп ска ре кон струк ци ја ма те ри це и пот пор

них струк ту ра 
3568001 Ре кон струк ци ја ма те ри це и пот пор них струк ту ра

12.3.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1273осталепроцедуренаматерици

9043600 Оста ле про це ду ре на ма те ри ци

12.4ЦЕРВИКС(ГРЛИЋМАТЕРИЦЕ)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.4.1ПРИМЕНА,УГРАДЊА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1274Процедурепримене,уградњеилиодстрањења
нацервиксу(грлићуматерице)

1651100 При ме на сер кла жа на гр лић ма те ри це
Цер ви кал ни шав за це ри кал ну ин кон ти нен ци ју
Ли га ту ра цер вик са
Шај род кар (Shirodkar) шав 
1651200 Ски да ње кон ца сер кла жа
Од стра ње ње цер ви кал не ли га ту ре

12.4.2ДЕСТРУКЦИЈА

1275Процедуредеструкцијенацервиксу

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кол по ско пи ја 
3560800 Ка у те ри за ци ја про ме на на гр ли ћу ма те ри це
Ди а тер ми ја цер вик са
3564600 Ра ди кал на ди ја тер ми ја про ме на на гр ли ћу ма те ри це
Укључује:би оп си ју
3564700 Екс ци зи ја про ме ње них зо на гр ли ћа ом чи цом 

(LLETZ) и LOOP екс ци зи ја LLETZ екс ци зи о на ко ну сна би оп си ја
Елек тро хи рур шка про це ду ра екс ци зи је пе тљом [LEEP]
3553902 Ла сер ска де струк ци ја про ме на на гр ли ћу ма те ри це
3560801 Оста ле про це ду ре де струк ци је про ме на на гр ли ћу 

ма те ри це 
Kриотерапија ле зи је цер вик са

12.4.3ЕКСЦИЗИЈА

1276Процедуреексцизијенацервиксу(грлићуматерице)

3560802 Би оп си ја гр ли ћа ма те ри це
Ен до цер ви кал на ки ре та жа
Панч (punch) би оп си ја цер вик са

3561800 Ко ни за ци ја гр ли ћа ма те ри це
Искључује: про це ду ру ла се ром 
3561801 Ко ну сна би оп си ја гр ли ћа ма те ри це ла се ром
3561100 По ли пек то ми ја гр ли ћа ма те ри це
3561804 Ам пу та ци ја гр ли ћа ма те ри це
3561200 Укла ња ње па трљ ка гр ли ћа ма те ри це, аб до ми нал ни 

при ступ
3561300 Укла ња ње па трљ ка гр ли ћа ма те ри це, ва ги нал ни при

ступ 

12.4.4РЕПАРАЦИЈА

1277Процедурепоправкенацервиксу

3564002 Ди ла та ци ја гр ли ћа ма те ри це
Искључује: про це ду ру код ки ре та же ма те ри це 
3561802 Ре па ра тив не опе ра ци је на гр ли ћу ма те ри це
Искључује:про це ду ру код по прав ке про лап се дна кар ли це 

12.4.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1278Осталепроцедуренацервиксу(грлићуматерице)

3561803 Оста ле про це ду ре на гр ли ћу ма те ри це
Ин ци зи ја цер вик са за ди ла та ци ју 
Укла ња ње стра ног те ла из цер вик са

12.5ВАГИНА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.5.1ПРЕГЛЕД

1279Прегледвагине

3561400 Кол по ско пи ја
3553904 Ва ги но ско пи ја

12.5.2ИНЦИЗИЈА

1280Процедуреинцизијенавагини

3557200 Кол по то ми ја
Ин ци зи ја кроз ва ги ну ра ди:
– при сту па кар ли ци
– дре на же (ап сце са хе ма то ма или ци сте) Да гла со вог (Dou-

glas) шпа га
3557201 Ва ги но то ми ја
Дре на жа ва ги нал ног хе ма то ма

12.5.3ДЕСТРУКЦИЈА

1281Процедуредеструкцијенавагини

3553901 Ла сер ска де струк ци ја ле зи ја ва ги не 
Искључује: де струк ци ју бра да ви ца ва ги не 
3550700 Де струк ци ја ле зи ја ва ги не 
Ди а тер ми ја бра да ви ца ва ги не
Укључује:про це ду ру ла се ром
9043700 Оста ле де струк ци је ле зи ја ва ги не
Де струк ци ја ле зи је ва ги не на гри зу ју ћим сред ством
Искључује: де струк ци ју бра да ви ца ва ги не 

12.5.4ЕКСЦИЗИЈА

1282Процедуреексцизијенавагини

3553903 Би оп си ја ва ги не
3555700 Екс ци зи ја ле зи је ва ги не
Екс ци зи ја ци сте:
– у Гарт не ро вом (Gartner) ка на лу
– па ра у ре трал не
3550900 Хи ме нек то ми ја
Де ље ње хи ме на
3556600 Ре сек ци ја ва ги нал ног сеп ту ма
Ад хе зи о ли за ва ги нал них при ра сли ца



3556000 Пар ци јал на ва ги нек то ми ја
3556001 То тал на ва ги нек то ми ја
3556100 Ра ди кал на ва ги нек то ми ја

12.5.5РЕПАРАЦИЈА

1283Репарацијапролапсаматерице,карличногдна
илиентерокеле

Укључује:про це ду ру код про те зе
3557000 Ре па ра ци ја пред њег де ла ва ги не, ва ги нал ни при

ступ
Ре па ра ци ја:
– ци сто ке ле
– уре тро ке ле
3557100 Ре па ра ци ја зад њег де ла ва ги не, ва ги нал ни при ступ
Ре па ра ци ја
– ен те ро ке ле
– пе ри не у ма
– рек то ке ле
3557300 Ре па ра ци ја пред њег и зад њег де ла ва ги не, ва ги нал

ни при ступ
Ре па ра ци ја ци сто ке ле и рек то ке ле
3557700 Ре па ра ци ја про лап се дна кар ли це
До налдФо тер гил (Donald-Fothergill) про це ду ра
Ле Форт (LeFort) про це ду ра
Ман че стер (Manchester) про це ду ра

1284Репарацијавагиналнефистуле

3559600 Опе ра ци ја рек то ва ги нал не фи сту ле
3559601 Опе ра ци ја ве зи ко ва ги нал не фи сту ле ва ги нал ним 

пу тем
3559602 Опе ра ци ја уре те ро ва ги нал не фи сту ле
9044400 Опе ра ци ја ва ги но пе ри не ал не фи сту ле
3559603 Опе ра ци ја оста лих фи сту ла ва ги не
Искључује: ре па ра ци ја ве зи ко ва ги нал не фи сту ле, аб до ми

нал ни при ступ 
9044700 Ре па ра ци ја фи сту ле ва ги не би о ло шким сред ством
Убри зга ва ње фи бри на због ва ги нал не фи сту ле

1285Процедуресуспензијевагине

Искључује: про це ду ру код стре сне ин кон ти нен ци је 
3556800 Са кро спи но зна кол по пек си ја
3559500 Ла па ро скоп ска ре па ра ци ја дна кар ли це
Ла па ро скоп ска су спен зи ја:
– ва ги нал ног сво да
– ва ги нал ног сво да са по прав ком ен те ро ке ле
Укључује: фик са ци ју ли га ме на та:
– кар ди нал них
– уте ро са крал них
3559501 Ре па ра ци ја кар лич ног дна аб до ми нал ним при сту пом
Аб до ми нал на су спен зи ја:
– ва ги нал ног сво да
– ва ги нал ног сво да са по прав ком ен те ро ке ле
Укључује:фик са ци ју ли га ме на та:
– кар ди нал них
– уте ро са крал них
3559700 Ла па ро скоп ска са крал на кол по пек си ја
Укључује:про це ду ру код про те зе
3559701 Са крал на кол по пек си ја
Укључује: про це ду ру код про те зе

1286Осталепроцедуререпарацијевагине

3555400 Ди ла та ци ја ва ги не
9044900 Оста ле ре па ра ци је ва ги не
Ва ги но пла сти ка, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: про це ду ру код фи сту ле 

12.5.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1287Процедуререконструкцијевагине

3556900 Про ши ре ње ва ги нал ног тре ма (ин тро и ту са)
Fentonova (Fenton) про це ду ра
3556500 Ва ги нал на ре кон струк ци ја
Напомена:Оба вља се код:
– кон ге ни тал ног не до стат ка
– ги на тре зи је
– уро ге ни тал ног си ну са

12.5.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1288Осталепроцедуренавагини

9043800 Оста ле про це ду ре на ва ги ни

12.6ВУЛВАИПЕРИНЕУМ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.6.1ДЕСТРУКЦИЈА

1289Процедуредеструкцијенавулвииперинеуму

3553900 Ла сер ска де струк ци ја ле зи ја вул ве
Укључује:би оп си ју
Искључује: де струк ци ју бра да ви ца на вул ви
3550701 Де струк ци ја бра да ви ца вул ве
Ди ја тер ми ја бра да ви ца на вул ви
Укључује: про це ду ру ла се ром
9043900 Оста ле де струк ци је ле зи ја вул ве
Де струк ци ја ле зи је вул ве
Ди ја тер ми ја ле зи је вул ве
Искључује: де струк ци ју бра да ви ца на вул ви 

12.6.2ИНЦИЗИЈА

1290Процедуреинцизијенавулвииперинеуму

3552000 Ле че ње ап сце са Бар то ли ни је ве жле зде 
Укључује:трет ман по мо ћу:
– ин ци зи је
– мар су пи ја ли за ци је
Искључује: ле че ње ци сте Бар то ли ни је ве жле зде 
9044600 Оста ле ин ци зи је на вул ви и пе ри не у му (код вул вар

них ад хе зи ја и ап сце са раз ли чи те ети о ло ги је)
Ад хе зи о ли за при ра сли ца вул ве
Ин ци зи ја ап сце са вул ве ако ни је кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту

12.6.3ЕКСЦИЗИЈА

1291Биопсијавулвеилиперинеума

3561500 Би оп си ја вул ве
Би оп си ја кли то ри са
Искључује: про це ду ру код уни ште ња ле зи је вул ве ла се ром 
3007538 Би оп си ја пе ри не у ма
Укључује: би оп си ју му шког пе ри не у ма

1292Вулвектомија

3553600 Хе ми вул век то ми ја
Ши ро ка, ло кал на екс ци зи ја про ме не на вул ви
3553601 Вул век то ми ја, јед но стра на
3553602 Вул век то ми ја, обо стра на
3554800 Ра ди кал на вул век то ми ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ди сек ци ја лим фног чво ра

1293Осталепроцедуреексцизијевулве,перинеума
илидражице

9044000 Екс ци зи ја ле зи ја вул ве 
3551300 Ле че ње ци сте Бар то ли ни је ве жле зде



Укључује:трет ман:
– екс ци зи јом
– ин ци зи јом
– мар су пи ја ли за ци јом
Искључује: ле че ње ап сце са Барт хо ли ни је ве жле зде 
3553000 Суб то тал на ам пу та ци ја кли то ри са
3553001 То тал на ам пу та ци ја кли то ри са

12.6.4РЕПАРАЦИЈА

1294Процедуререпарацијевулвеилиперинеума

3553300 Вул во пла сти ка
Ла би о пла сти ка

12.6.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕНАВУЛВИ
ИЛИПЕРИНЕУМУ

1295Осталепроцедуренавулвиилиперинеуму

9044100 Оста ле про це ду ре на вул ви
9044101 Оста ле про це ду ре на кли то ри су

12.7ОСТАЛЕГИНЕКОЛОШКЕПРОЦЕДУРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

12.7.1ПРЕГЛЕД

1296Прегледдругихгинеколошкихместа

3550000 Ги не ко ло шки пре глед
Пал па ци ја:
– ја јо во да
– јај ни ка
– ма те ри це
Пре глед кар ли це
Ви зу ел ни и руч ни пре глед:
– цер вик са
– ва ги не
– вул ве
Искључује: про це ду ру код би ло ко је дру ге ги не ко ло шке 

про це ду ре – ши фру из о ста ви ти

12.7.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1297Процедуререпродуктивнемедицине

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– Фа ло по ско пи ја 
1320900 Пла ни ра ње и ко ор ди на ци ја по ступ ка би о ме ди цин

ски пот по мог ну те оплод ње код па ци јент ки ње (брач ног па ра)
13209001 Ко ор ди на ци ја по ступ ка БМПО код па ци јент ки ње 

са до на ци јом ооци те
13209002 Ко ор ди на ци ја по ступ ка БМПО код па ци јент ки ње 

са до на ци јом спер ме
13209003 Ко ор ди на ци ја по ступ ка ин се ми на ци је код па ци

јент ки ња са до на ци јом спер ме
1320600 Пот по мог ну те ре про дук тив не тех ни ке код не сти му

ли са не ову ла ци је или ову ла ци је сти му ли са не кло ми фен ци тра том
Укључује: кон сул та ци је у ве зи са ле че њем
ул тра звуч ни пре гле ди
13206001 Ми кро а си сти ра но отва ра ње зо на пе лу ци да (zona

pellucida) ЗД ми кро пи пе том
13206002 Ла сер ско отва ра ње зо на пе лу ци да (zonapellucida)
13206003 Аси сти ра ни хе чинг (hatching) ра ног ем бри о на
13206004 Би оп си ја бла сто ме ре ра ног ем бри о на
13206005 Би оп пси ја по ло ци та ра ног зи го та или ооци те
1320000 Пот по мог ну те ре про дук тив не тех ни ке уз ко ри шће

ње ле ко ва за сти му ла ци ју ову ла ци је
Укључује: кон сул та ци је у ве зи са ле че њем
ул тра звуч ни пре гле ди
1320300 Фо ли ку ло ме три ја са ве ри фи ка ци јом ову ла ци је
Над зор ову ла ци је, ра ди ин дук ци је ову ла ци је и ин се ми на ци је
13203001 Ар те фи ци јал на ин се ми на ци ја

1321200 Тран сва ги нал на аспи ра ци ја ооци та
Укључује: ул тра звуч ну аси стен ци ју
13212001 При ку пља ње ооци та до би је них аспи ра ци јом фо

ли ку ла
1321201 Тран саб до ми нал на аспи ра ци ја ооци та
Ла па ро скоп ска об но ва ооци та
1321500 Ин тра ту бар ни тран сфер га ме та, GIFT
Им план та ци ја нео пло ђе ног ја ја шце та и спер ме
Укључује: ла па ро скоп ски тран сфер
ул тра звуч ну аси стен ци ју
1321501 Ин тра у те ри ни ем бри о тран сфер 
Пре но ше ње ем бри о на ако ни је кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Укључује: ул тра звуч ну аси стен ци ју 
13215011 Ин тра у те ри ни тран сфер кри о пре зер ви ра них ем

бри о на
1321502 Ин тра ту бар ни ем бри о тран сфер
Тран сфер у ту бал ној фа зи ем бри о на [TEST]
Ин тра ту бар ни тран сфер зи го та [ZIFT]
Укључује: ла па ро скоп ски тран сфер
ул тра звуч ну аси стен ци ју
1321503 Кла сич на ин ви тро (invitro)фер ти ли за ци ја (IVF)
Укључује: ем бри о ре дук ци ју
Искључује: фа ло по ско пи ју
13215031 Ми кро а си сти ра на фер ти ли за ци ја (ICSI)
Укључује: ем бри о ре дук ци ју
Искључује: фа ло по ско пи ју

1298Процедурезбоганомалијаженскихполнихоргана

Укључује: ен до ско пи ју
3784500 Ре дук ци о на кли то ро пла сти ка код ре ша ва ња ам би

ва лент них ге ни та ли ја са уро ге ни тал ним си ну сом
3784800 Ре дук ци о на кли то ро пла сти ка и ва ги но пла сти ка код 

ре ша ва ња ам би ва лент них ге ни та ли ја са уро ге ни тал ним си ну сом
9044500 Ре дук ци о на кли то ро пла сти ка са ре ло ка ци јом уре

трал ног отво ра
3785100 Ва ги но пла сти ка код кон ге ни тал не адре нал не хи

пер пла зи је, ме шо ви те го на дал не дис ге не зи је или дру гих ста ња 

1299Процедурезбоганомалијаженскихполнихоргана

3563814 Ла па ро скоп ска уте ро са крал на абла ци ја нер ва
Ла па ро скоп ска уте ро са крал на:
– ре сек ци ја ли га мен та
– тран сек ци ја нер ва
3563702 Ла па ро скоп ска ди ја тер ми ја ле зи ја кар лич не шу

пљи не
Ла па ро скоп ска ди ја тер ми ја ен до ме три о зе укљу чу ју ћи:
– ја јо вод
– омен тум
– јај ник
– ад нек са 
– ма те ри цу
Искључује: ен до скоп ску абла ци ју ен до ме три ју ма
3571301 Ди ја тер ми ја ле зи ја кар лич не шу пљи не
Ди ја тер ми ја ен до ме три о зе ко ја укљу чу је:
– ја јо вод
– омен тум
– јај ник
– ад нек са
– ма те ри цу
Искључује: ен до скоп ску абла ци ју ен до ме три ју ма 
3563710 Ла па ро скоп ска екс ци зи ја ле зи ја кар лич не шу пљи не
Ла па ро скоп ска екс ци зи ја ле зи ја ко ја укљу чу је:
– кар лич ни:
– ли га мен ти (ши ро ки, ова ри ал ни, окру гли, уте ро са крал ни)
– пе ри то не ум
– Да гла сов (Douglas) шпаг
Искључује: би оп си ју 
укла ња ње (де бул кинг) тки ва ле зи је:
– ин трааб до ми нал не 
– кар лич не 



екс ци зи ја ле зи је:
– ја јо во да 
– јај ни ка 
– ма те ри це 
екс ци зи о нал ном ди ја тер ми јом 
код стеј џинг ла па ро то ми је 
ла па ро скоп ском омен тек то ми јом 
3571314 Екс ци зи ја ле зи ја уну тар кар ли це
Екс ци зи ја ле зи је укљу чу ју ћи:
– кар лич ни:
– ли га мен ти (ши ро ки, ова ри ал ни, окру гли, уте ро са крал ни)
– пе ри то не ум
– Да гла сов (Douglas) шпаг
Искључује: би оп си ју 
укла ња ње тки ва ле зи је:
– ин трааб до ми нал не 
– кар лич не 
екс ци зи ја ле зи је:
– ја јо во да 
– јај ни ка 
– ма те ри це 
екс ци зи о нал ном ди ја тер ми јом 
код стеј џинг ла па ро то ми је 
ла па ро скоп ска омен тек то ми јом 
3572000 Хи рур шка ре дук ци ја ту мор ског тки ва кар ли це
Укла ња ње ги не ко ло шког ма лиг ни те та у про сто ру кар ли це 
Укључује:омен тек то ми ју 
екс три па ци ју ре ци ди ва у ма лој кар ли ци без ре сек ци је бе ши

ке рек ту ма и оста лих ор га на
Искључује:укла ња ње (де бул кинг) ма те ри це са ва ги нал ном 

хи сте рек то ми јом
3575900 Кон тро ла по сто пе ра тив ног кр ва ре ња на кон ги не ко

ло шког опе ра тив ног за хва та
9044200 Оста ле про це ду ре на жен ским ге ни тал ним ор га ни ма

ТРИ НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

13ПРОЦЕДУРЕУАКУШЕРСТВУ
(БЛОКОВИ1330–1347)

13.1АНТЕПАРТАЛНЕПРОЦЕДУРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

13.1.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1330Антепарталнепроцедурепримене,инсерције
илиуклањања

9046000 Ам ни о ско пи ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хи сте ро том ски при ступ
9046100 Ин дук ци ја по ба ча ја ин тра ам ни он ском ин јек ци јом 
Ин јек ци ја ра ди окон ча ња труд но ће
– про ста глан ди на
– фи зи о ло шког рас тво ра
Ин тра ам ни он ска ин јек ци ја ра ди по ба ча ја
9046200 Ин дук ци ја по ба ча ја про ста глан дин ском ва ги на ле том
Искључује: про це ду ру код тру до ва
1660000 Ди јаг но стич ка ам ни о цен те за
1661800 Те ра пиј ска ам ни о цен те за
1662100 Ам ни о ин фу зи ја
Ам ни о ин фу зи ја због ја ког оли го хи драм ни о на
Искључује: ин тра ам ни он ску ин јек ци ју
1660300 Би оп си ја хо ри он ских чу пи ца
1660600 Кор до цен те за
1662700 Уград ња фе то ам ни он ског од во да (шан та)
9046300 Фе тал на ре дук ци ја 
Фе тал на ин јек ци ја:
– га са
– ка ли јум хло ри да
Пуп ча ник:
– абла ци ја
– ли га ту ра
– оклу зи ја

Укључује:ди ја тер ми ју
9046301 Ен до скоп ска фе тал на ре дук ци ја
Фе то скоп ска про це ду ра на пуп ча ни ку:
– абла ци ја
– ли га ту ра
– оклу зи ја
Укључује:ла сер
1660900 Ин тра у те ри на фе тал на ин тра ва ску лар на тран сфу зи

ја кр ви
1661200 Ин тра у те ри на фе тал на ин тра пе ри то не ал на тран

сфу зи ја кр ви
1661500 Ин тра у те ри на фе тал на ин тра пе ри то не ал на и ин тра

ва ску лар на тран фу зи ја кр ви
Ин тра у те ри на фе тал на тран сфу зи ја, ако ни је кла си фи ко ва но 

на дру гом ме сту
9048800 Ен до скоп ска ко а гу ла ци ја пла цент них крв них су до ва
Фе то скоп ска фо то ко а гу ла ци ја пла цен тал них крв них су до ва
Напомена: ин тра у те ри на про це ду ра из во ђе на код бли за на ца 

због син дро ма дво стру ке тран сфу зи је (са бли зан ца на бли зан ца) 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин тра о пе ра тив ни ул тра звук
9048700 Оста ле ин тра у те ри не ди јаг но стич ке про це ду ре на 

пло ду 
Ин тра у те ри на фе тал на би оп си ја ко же, ако ни је кла си фи ко ва

но на дру гом ме сту

13.1.2ИНЦИЗИЈА

1331Антепарталнепроцедуреинцизије

1662400 Ам ни о де ри ва ци ја

13.1.3РЕПАРАЦИЈА

1332Антепарталнепроцедуререпарације

9046400 Ко рек ци ја фе тал ног де фек та 
Искључује:дре на жу шу пљи не у ко јој се на ла зи фе тал на теч

ност

13.2ПРОЦЕДУРЕПОВЕЗАНЕСАПОРОЂАЈЕМ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

13.2.1АНАЛГЕЗИЈАИАНЕСТЕЗИЈА

1333Аналгезијаианестезијатокомтрудоваипорођаја

Напомена: Ко до ви у овом бло ку зах те ва ју два до дат на ка
рак те ра (код на ме ста) да би на зна чи ли АСА скор. У да љем тек сту 
сле де ко до ви и де фи ни ци је. Ова два до дат на ка рак те ра ће би ти до
де ље на са мо на осно ву ане сте зи о ло шког обра сца.

Америчко удружење анестезиолога (енг. American Soci
etyofAnesthesiologists(ASA))АСА–Класификацијафизичког
статусапацијента

При ло же на та бе ла ко ја од ре ђу је АСА ско ро ве је за упо тре бу 
са од го ва ра ју ћим ко до ви ма у бло ко ви ма [1333] Aналгезијаиане-
стезијаутокупорођајаицарскогреза, [1909] Спроводна(кoнду-
кциона)анестезија и [1910] Церебралнаанестезија. Пр ви ка рак
тер (озна ка) од два ка рак те ра у до дат ку ши фре про це ду ре озна ча ва 
АСА скор и пред ста вљен је у пр вој ко ло ни.

Дру ги ка рак тер (озна ка) до дат ка озна ча ва мо ди фи ка тор хит
но сти „Е” (на ен гле ском је Е од Emergеncy – Хит но), ко ји се бе ле
жи у ане сте зи о ло шком фор му ла ру уз АСА скор. 

„Е” сиг на ли зи ра да ли је оба вље на про це ду ра би ла хит на, тј. 
по тен ци јал но удру же на са субоп ти мал ним усло ви ма за оба вља ње 
исте. Уко ли ко је оба вље на про це ду ра би ла хит на мо ди фи ка тор „Е” 
се озна ча ва са ну лом (0), уко ли ко про це ду ра ни је би ла хит на мо ди
фи ка тор „Е” се озна ча ва бро јем де вет (9).

Ове ин фо мра ци је тре ба да се убе ле же на ане сте зи о ло шком 
фор му ла ру пре до де љи ва ња ши фа ра. Ка да не ма до ку мен та ци је о 
АСА ско ру или ка да мо ди фи ка тор хит но сти ни је на ве ден, ме сто се 
по пу ња ва ци фром де вет (9).



Првикарактер

АСА 
Кла са 

Опис

1 Па ци јент до брог здра вља
2 Па ци јент са бла гом си стем ском бо ле шћу 
3 Па ци јент са ја ком си стем ском бо ле шћу ко ја огра ни ча ва 

ак тив ност
4 Па ци јент са ја ком си стем ском бо ле шћу ко ја пред ста вља 

кон стант ну прет њу жи во ту
5 Уми ру ћи па ци јент за ко га се не оче ку је да жи ви ду же 

од 24 са та без хи рур шке про це ду ре
6 Па ци јент код ко га је про гла ше на мо жда на смрт и чи ји 

се ор га ни ко ри сте у до нор ске свр хе 
9 Не ма до ку мен та ци је о АСА ско ру

Другикарактер

Мо ди фи ка тор 
хит но сти 

Ка рак тер Опис

Е 0 про це ду ра из во ђе на у хит ним слу
ча је ви ма

9 не ма хит ног по ступ ка или ни је по
знат

Мо ди фи ка тор хит но сти „0” ни је ва ли дан за АСА скор 6
9250610 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 10
Ка у дал на } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка 
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250619 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 19
Ка у дал на } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250620 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 20
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250629 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 29
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће: 
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250630 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 30
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја

9250639 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 39
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја 
9250640 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 40
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250649 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 49
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250650 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 50
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја 
9250659 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 59
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја 
9250669 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 69
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја
9250690 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 90
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја 
9250699 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва, АСА 99
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује:ово на ста вље но у свр ху ане сте зи је то ком по ро

ђа ја 



9250710 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 
АСА 10

Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  } 
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка 
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју 
9250719 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 19
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  } 
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју
9250720 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 20
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  } 
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју
9250729 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 29
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју

9250730 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 
АСА 30

Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује:про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју 
9250739 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 39
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка 
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју
9250740 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 40
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју
9250749 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 49
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју



9250750 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 
АСА 50

Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју 
9250759 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 59
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју
9250769 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 69
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју
9250790 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 

АСА 90
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју

9250799 Не у ро ак си јал на бло ка да то ком тру до ва и по ро ђа ја, 
АСА 99

Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  }  ин јек ци ја/ин фу зи ја то ком тру до ва 

и по ро ђа ја
Спи нал на  }
Укључује: про це ду ру код:
– цар ског ре за
– укла ња ња пре о ста ле пла цен те 
– ре па ра ци ја об сте трич ке ла це ра ци је
Напомена: Ова ши фра се до де љу је оним па ци јен ти ма ко ји 

има ју не у ро ак си јал ни блок за осло ба ђа ње бо ла то ком тру до ва и 
не у ро ак си јал ни блок се на ста вља код ане сте зи је то ком по ро ђа ја.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (пост про це ду рал на) ин фу зи ја не у ро ак си јал

ног бло ка
Искључује: не у ро ак си јал ни блок ин јек ти ран за ане сте зи ју 

при по ро ђа ју

13.2.2ИНДУКЦИЈАПОРОЂАЈА

1334Медицинскаилихируршкаиндукцијапорођаја

9046500 Ин дук ци ја по ро ђа ја ок си то ци ном
Ин дук ци ја при ме ном Син то ци но на (Syntocinon)
Искључује: про це ду ру код хи рур шке ин дук ци је по ро ђа ја
9046501 Ин дук ци ја по ро ђа ја про ста глан ди ном
Ин дук ци ја Про сти ном (Prostin) или Цер ва ге мом (Cervagem)
Искључује: про це ду ру код хи рур шке ин дук ци је по ро ђа ја
9046502 Оста ле вр сте ин дук ци је по ро ђа ја фар ма ко ло шким 

сред ством
Искључује: про це ду ру код хи рур шке ин дук ци је по ро ђа ја
9046503 Ин дук ци ја по ро ђа ја пре ки да њем пло до вих ово ја ка 
Ве штач ка руп ту ра мем бра на пре по чет ка по ро ђа ја
Хи рур шка ин дук ци ја, ако ни је кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: про це ду ру код ме ди цин ске ин дук ци је тру до ва
9046504 Оста ле вр сте ин дук ци је по ро ђа ја хи рур шким пу тем
Ин дук ци ја:
– ка те те ром
– цер ви кал ном ди ла та ци јом
Ин дук ци ја ко ри шће њем Фо ли је вог (Foley) ка те те ра
Искључује: про це ду ру код ме ди цин ске ин дук ци је тру до ва
9046505 Кон зер ва тив на и ин стру мен тал на ин дук ци ја по ро

ђа ја
Син хро ни зо ва на ме ди цин ска и хи рур шка ин дук ци ја

13.2.3ПОЈАЧАВАЊЕТРУДОВА

1335Медицинскоилихируршкопојачавањетрудова

9046600 Ак тив но во ђе ње по ро ђа ја при ме ном ле ко ва
Искључује: про це ду ру са хи рур шким по ја ча ва њем тру до ва
9046601 Ак тив но во ђе ње по ро ђа ја аку шер ским ин тер вен ци

ја ма
Ве штач ка руп ту ра мем бра на по сле по чет ка тру до ва
Искључује: про це ду ру са ме ди цин ским по ја ча ва њем тру до ва 
9046602 Во ђе ње по ро ђа ја ме ди ка мент ним и аку шер ским ин

тер вен ци ја ма
Син хро ни зо ва но ме ди цин ско и хи рур шко по ја ча ва ње по ро

ђа ја

13.3ПОРОЂАЈНЕПРОЦЕДУРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

13.3.1СПОНТАНИПОРОЂАЈКОДТЕМЕНОГПОЛОЖАЈА

1336Спотанипорођајкодтеменогположаја

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– епи зи о то ми ја 
9046700 Спон та ни по ро ђај код те ме ног по ло жа ја



13.3.2ПОРОЂАЈФОРЦЕПСОМ

1337Порођајфорцепсом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– епи зи о то ми ја
9046800 До вр ша ва ње по ро ђа ја ни ским (из ла зним) фор цеп сом 
Из ла зни по ро ђај фор цеп сом
По ро ђај Ри гли (Wrigley) фор цеп сом 
9046801 До вр ша ва ње по ро ђа ја сред њим фор цеп сом 
Ке и лан дов (Keilland) фор цепс по ро ђај
Не вилБарн сов (Neville-Barnes) фор цепс по ро ђај
9046802 До вр ша ва ње по ро ђа ја ви со ким фор цеп сом 
9046803 Ро та ци о ни фор цепс
Ке и лан до ва (Ke il land) фор цепс ро та ци ја
9046804 По ро ђај ро та ци о ним фор цеп сом
9046805 Не у спе ло за вр ша ва ње по ро ђа ја фор цеп сом

13.3.3ВАКУУМПОРОЂАЈ

1338Вакуумекстракција

9046900 До вр ша ва ње по ро ђа ја ва ку ум екс трак ци јом
Ро та ци о на ва ку ум екс трак ци ја
9046901 Не у спе ло за вр ша ва ње по ро ђа ја ва ку ум екс трак ци јом

13.3.4ПОРОЂАЈЗАДЊИМДЕЛОМТЕЛА

1339Порођајзадњимделомиекстракција

9047000 Спон та ни кар лич ни по ро ђај 
9047001 Кар лич ни по ро ђај уз руч ну по моћ
9047002 Кар лич ни по ро ђај уз руч ну по моћ и на кнад но пла

си ра ње фор цеп са на из ла зе ћу гла ви цу
9047003 Екс трак ци ја пло да за кар ли цу
9047004 Екс трак ци ја пло да за кар ли цу и на кнад но пла си ра

ње фор цеп са на из ла зе ћу гла ви цу

13.3.5ПОРОЂАЈЦАРСКИМРЕЗОМ

1340Царскирез

Укључује:фор цепс на ка сни је до ла зе ћу гла ву
ма ну ел но укла ња ње пла цен те 
уши ва ње ла це ра ци је ма те ри це/рас це па на ста лог цар ским ре зом
1652000 Елек тив ни кла сич ни цар ски рез
1652001 Хи тан кла сич ни цар ски рез
1652002 Елек тив ни цар ски рез са ре зом на до њем сег мен ту 

ма те ри це
1652003 Хи тан цар ски рез са ре зом на до њем сег мен ту ма

те ри це

13.4ПРОЦЕДУРЕКОДАСИСТИРАНОГПОРОЂАЈА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

13.4.1ПРЕГЛЕД

1341Мониторингфетуса

Напомена: елек трон ско над гле да ње ср ца фе ту са се ко ри сти 
да се над гле да бр зи на от ку ца ја ср ца фе ту са и кон трак ци ја ма те ри це

1651400 Ин тер ни ЦТГ мо ни то ринг пло да
Уну тра шња кар ди о то ко гра фи ја фе ту са [ЦТГ] (скалп)
1651401 Екс тер ни ЦТГ мо ни то ринг фе ту са
Спо ља шња кар ди о то ко гра фи ја фе ту са [ЦТГ]
Тест фе ту са на стрес при кон трак ци ја ма
Нестрес тест фе ту са

1342Манипулацијафеталнепозицијеипрезентације

1650100 Спољ ни окрет пло да
Искључује: про це ду ру са уну тра шњим окре та њем 
1650101 Не у спе ли спољ ни окрет пло да
9047102 Уну тра шњи окрет пло да

Искључује: про це ду ру са спо ља шњим окре та њем 
9047103 Не у спе ла уну тра шња ро та ци ја
9047104 Ком би но ва на спо ља шња и уну тра шња ро та ци ја 

пло да
9047105 Не у спе ла ком би на ци ја спо ља шње и уну тра шње ро

та ци је пло да
9047106 Руч на ро та ци ја гла ви це пло да 

13.4.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1343Осталипоступциповезанисапорођајем

9047200 Епи зи о то ми ја
Ре па ра ци ја ла це ра ци је про ши ре не епи зи о то ми јом
Укључује:при мар ну ре па ра ци ју
Искључује:се кун дар ну ре па ра ци ју
9047300 Ре по зи ци ја про ла би ра ног пуп ча ни ка 
9047400 Ин ци зи ја гр ли ћа ма те ри це ра ди олак ша ва ња ва ги

нал ног по ро ђа ја 
9047500 Сим фи зи о то ми ја као по моћ при по ро ђа ју
9047600 Про це ду ре на пло ду ра ди за вр ша ва ња по ро ђа ја
Кле и до то ми ја
Од се ца ње гла ве фе ту са
Де струк ци ја фе ту са
Пунк ти ра ње иглом хи дро це фа лич не гла ве
9047700 Оста ле про це ду ре у по ро ђа ју (де ка пи та ци ја пло да, 

кле и до то ми ја, пунк ци ја гла ве пло да)

13.5ПОСТПАРТАЛНЕПРОЦЕДУРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

13.5.1РЕПАРАЦИЈА

1344Постпарталноушивање

1657100 Су ту ра руп ту ре гр ли ћа ма те ри це на кон по ро ђа ја
9047900 Су ту ра ла це ра ци је ва ги не на кон по ро ђа ја
Искључује: про це ду ру код пе ри не ал ног уши ва ња
9048000 Су ту ра по вре да уре тре и/или мо краћ не бе ши ке при 

по ро ђа ју а без по вре да пе ри не му ма
Искључује: уши ва ње пе ри не ал не ла це ра ци је тре ћег или че

твр тог сте пе на
9048001 Су ту ра по вре да рек ту ма и/или анал ног сфинк те ра 

без по вре де пе ри не у ма
Искључује:уши ва ње пе ри не ал не ла це ра ци је тре ћег или че

твр тог сте пе на
9048500 Оста ле су ту ре ла це ра ци ја без по вре да пе ри не у ма
Су ту ра:
– де хи сцен ци ја ра не ма те ри це на ста ле то ком цар ског ре за
– по ро ђај не:
– ла це ра ци је:
– не кла си фи ко ва не на дру гом ме сту
– уте ру са
– руп ту ре уте ру са
9048100 Су ту ра по вре да пе ри не у ма пр вог или дру гог сте пе на
Се кун дар на ре па ра ци ја епи зи о то ми је
Су ту ра по ро ђај не пе ри не ал не ла це ра ци је, руп ту ре или ки да

ња (ко ја укљу чу је) (са):
– фре ну лум
– стид не усне
– пел вич но дно
– ко жу
– ва ги ну, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
– вул ву
Искључује: уши ва ње са мо ва ги нал не ла це ра ци је 
1657300 Су ту ра рас це па пе ри не у ма тре ћег или че твр тог сте

пе на
Су ту ра пе ри не ал не ла це ра ци је укљу чу ју ћи ва ги ну и:
– рек тум
– анал ни сфинк тер
– пот ко жни ми шић



13.5.2ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1345Постпарталнаевакуацијасадржајаизматерице

9048200 Ма ну ел на екс трак ци ја по сте љи це
Укључује:про це ду ру код аси си ти ра ног по је ди нач ног по ро

ђа ја
1656400 Пост пар тал на ева ку а ци ја са др жа ја ма те ри це ки ре

та жом и ди ла та ци јом цер ви кал ног ка на ла
Ди ла та ци ја и ки ре та жа због за о ста лих са др жа ја за че ћа на кон 

по ро ђа ја
Искључује:про це ду ру са сук циј ском ки ре та жом
1656401 Пост пар тал на ева ку а ци ја са др жа ја ма те ри це сук ци

о ном ки ре та жом Сук циј ска ки ре та жа због за о ста лих са др жа је за
че ћа на кон по ро ђа ја

1346Корекцијаизврнутематерице

1657000 Ма ну ел на ко рек ци ја ин вер зи је ма те ри це
Хи дро ста тич ка ко рек ци ја из вр ну те ма те ри це 
1657001 Хи рур шка ко рек ци ја ин вер зи је ма те ри це
Укључује:про це ду ру аб до ми нал ним при сту пом

1347Осталепостпарталнепроцедуре

9048300 Пост пар тал на ма ну ел на ре ви зи ја ма те рич не шу
пљи не 

9048400 Ева ку а ци ја хе ма то ма пе ри не у ма на кон по ро ђа ја ин
ци зи јом

Ева ку а ци ја хе ма то ма због:
– епи зи о то ми је
– пе ри не о ра фи је
9048401 Ева ку а ци ја хе ма то ма пе ри не у ма на кон по ро ђа ја без 

ин ци зи је
9048402 Ева ку а ци ја хе ма то ма пред њег тр бу шног зи да на кон 

цар ског ре за
1656700 Оста ли по ступ ци за у ста вља ња пост пар тал ног кр ва

ре ња

ЧЕ ТР НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

14ПРОЦЕДУРЕНАМУСКУЛОСКЕЛЕТНОМСИСТЕМУ
(БЛОКОВИ1360–1579,ОСИМБЛОКОВА:1372,1380,

1391–1392,1407,1420,1422,1437,1475,1477,1494,1525,1527,
1535,1549,1551И1577)

Напомена: РЕДУКЦИЈА (репозиција)ФРАКТУРЕ/ДИС
ЛОКАЦИЈЕ

Затворена репозиција – об у хва та ко рек ци ју дис ло ка ци је/
фрак ту ре без опе ра тив ног за хва та и укљу чу је до дат ну имо би ли
за ци ју

Затворенарепозицијасафиксацијом– укљу чу је опе ра тив ни 
за хват уз ко рек ци ју дис ло ка ци је/фрак ту ре ма ну ел ним ма не вром 
или на ор то пед ском сто лу и пер ку та ну фик са ци ју игла ма или кли
но ви ма, ин тра ме ду лар ну, ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло
чом или по је ди нач ним за врт ње ви ма и/или имо би ли за ци ју

Отворенарепозиција– об у хва та опе ра тив ни за хват уз дис ло
ка ци је/фрак ту ре без фик са ци је. Укљу чу је имо би ли за ци ју и укла
ња ње не кро тич ног тки ва (де брид ман) на ме сту отво ре не фрак ту ре

Отворена репозиција са фиксацијом – укљу чу је ко рек ци ју 
дис ло ка ци је/фрак ту ре опе ра тив ним за хва том и ко ри шће ње фик са
ци је (спо ља шње или уну тра шње). Та ко ђе укљу чу је до дат ну имо
би ли за ци ју и укла ња ње не кро тич ног тки ва (де брид ман) на ме сту 
ото во ре не фрак ту ре

Уколиконијепосебноназначенодалисерадиоунутрашњој
илиспољашњојфиксацији,самтерминфиксацијаобухватапро-
цедуру урађенубило којимоддвемогућности (унутрашњомили
спољашњомфиксацијом)

Унутрашњафиксација – Укључује: 
биоим план тат
жи ча ни сер клаж
ин тра ме ду лар ни клин
ела стич не кли но ве
не сег мент ну фик са ци ју – Ха ринг то нов (Harrington) апа рат

Кирш не ро ве (Kirschnеr) игле
осте о фик са ци о не пло че
шип ку 
уну тра шњи фик са тор
за врт ње
сег мент ну фик са ци ју (ЦД)(Dwyer)(Luque)(Zielke)
кли за ју ћи ком пре сив ни за вр тањ
жи цу 
Спољашњафиксација – Укључује: 
пр сте на сти и хи брид ни фик са тор (нпр. Или за ров) спо ља шњи 
фик са тор уни, би, дел та и сл.(нпр. Мит ко вић)
Сте ин манове и сл. Кли но ве
шип ке у об ли ку лу ка (лучнa шинa)
про те зу
од ли вак 
сплинт
ка ли пе ре (кле шта)
жи ча ну об у хват ну фик са ци ју
ожи че ње зу ба (пoстaвљaњe жичaних лигaтурa на зубe)
Имобилизација – укљу чу је имо би ли за ци ју дис ло ка ци је/фрак

ту ре упо тре бом сред ста ва за имо би ли за ци ју 
Имобилизација–средства–гип са на удла га/лон ге та
бан да жи ра ње
оре ол
гип са ни око врат ник (Ми нер ва)
гип са на јак на (Ми дер)
ре менза вој
уло жак
удла га (пла стич на)(са по клоп цем)(ме тал на)(сре бр на)
Ор то зе и бреј се ви 
по ве зи

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

14.1ГЛАВА

Укључује: ко сти ли ца
ло ба ња
тем по ро ман ди бу лар ни зглоб

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.1.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1360Процедурепримене,инсерцијеилипроцедуренаглави

4586500 Ар тро цен те за тем по ро ман ди бу лар ног згло ба
Укључује:ири га ци ју
5340000 Имо би ли за ци ја пре ло ма мак си ле без по ста вља ња 

сплин та
За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма мак си ле без спо ља шње фик

са ци је
5340300 Имо би ли за ци ја пре ло ма ман ди бу ле без по ста вља ња 

сплин та
За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ман ди бу ле без спо ља шње 

фик са ци је 
5341000 Имо би ли за ци ја фрак ту ре зи го ма тич не ко сти 
За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре зи го ма тич не ко сти
5209600 Уме та ње при ба да че или жи це у мак си лу, ман ди бу лу 

или зи го ма тич ну кост
Искључује:про це ду ру код пре ло ма
5210200 Од стра ње ње при ба да че, за врт ња или жи це из мак

си ле, ман ди бу ле или зи го ма тич не ко сти
4582300 Од стра ње ње луч них шип ки из мак си ле и ман ди бу ле

14.1.2ИНЦИЗИЈА

1361Спољашњафиксацијамандибуле

Напомена: Ин тер мак си лар но ожи че ње – ко ри шће но за фик
са ци ју ви ли це у но вом по ло жа ју по сле ре кон струк ци је укљу чу је 
и фик са ци ју одво је них жи ца на гор ње и до ње зу бе и по ве зи ва ње 
гор њих са до њим зу би ма жи цом 

5242000 Спо ља шња фик са ци ја ман ди бу ле по мо ћу ин тер мак
си лар не фик са ци је жи цом на кон ре кон струк ци је

Искључује: про це ду ру код пре ло ма 



1362Експлорацијатемпоромандибуларногзглоба

Укључује:ми кро хи рур шке тех ни ке
4586100 Екс пло ра ци ју тем по ро ман ди бу лар ног згло ба 
4586300 Екс пло ра ци ју тем по ро ман ди бу лар ног згло ба са 

кон ди лек то ми јом или кон ди ло то ми јом
4586900 Екс пло ра ци ју тем по ро ман ди бу лар ног згло ба са ме

ни ску сном или кап су лар ном хи рур ги јом
4587100 Екс пло ра ци ју тем по ро ман ди бу лар ног згло ба са ме

ни ску сном, кап су лар ном и кон ди лар ном хи рур ги јом
4587300 Екс пло ра ци ју тем по ро ман ди бу лар ног згло ба са ме

ни ску сном, кап су лар ном и кон ди лар ном хи рур ги јом ко ри сте ћи 
ткив не фла по ве, пре са ђи ва ње хр ска ви це или ало графтске им план те

1363Осталепроцедуреинцизијенамаксилиилимандибули

4585702 Ар тро скоп ско де ље ње ад хе зи ја тем по ро ман ди бу
лар ног згло ба

14.1.3ЕКСЦИЗИЈА

1364Процедуреексцизијенамаксили,мандибулиили
темпоромандибуланомзглобу

4585500 Ар тро ско пи ја тем по ро ман ди бу лар ног згло ба
Укључује:би оп си ју
4585700 Ар тро ско пи ја тем по ро ман ди бу лар ног згло ба са 

укла ња њем сло бод ног/ла ба вог те ла
4585701 Ар тро скоп ски де брид ман тем по ро ман ди бу лар ног 

згло ба
4582900 Екс ци зи ја ту бе ра на мак си ли
Ре по зи ци ја фи бро зног или ко шта ног ту бе ра ал ве о лар ног гре

бе на мак си ле
4582700 Екс ци зи ја ми ло хи о ид ног гре бе на ман ди бу ле
Ре по зи ци ја ми ло хи о ид ног гре бе на ман ди бу ле
9060300 Се кве стрек то ми ја мак си ле
Укључује:ан ти би от ско па ко ва ње
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко шта ни графт 
– уну тра шња фик са ци ја
9060301 Се кве стрек то ми ја ман ди бу ле
Укључује: ан ти би от ско па ко ва ње
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко шта ни графт
– уну тра шња фик са ци ја
4586700 Си но ви јек то ми ја тем по ро ман ди бу лар ног згло ба
4582501 Екс три па ци ја ко шта них ту мо ра ви ли це 
Екс ци зи ја ег зо сто зе мак си ле или ман ди бу ле 

14.1.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма и иш
ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1365Репозицијапреломаноснекости

Укључује: фрон тал ни си нус
на зо ет мо ид
4773800 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма но сне ко сти
Укључује: уну тра шњу фик са ци ју
4774100 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма но сне ко сти
Укључује: осте о то ми ју

1366Репозицијапреломамандибулеилимаксиле

Искључује: ре по зи ци ју пре ло ма ман ди бу лар ног или мак си
лар ног ал ве о лар ног гре бе на

4775600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ман ди бу ле са спо ља
шњом фик са ци јом

4777700 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ман ди бу ле
5342500 Отво ре на ре по зи ци ја ком пли ко ва ног пре ло ма ман

ди бу ле
Ре по зи ци ја ман ди бу лар ног пре ло ма укљу чу ју ћи ви сце рал ни 

сег мент, крв не су до ве и нер ве

4778900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ман ди бу ле са уну тра
шњом фик са ци јом

5342900 Отво ре на ре по зи ци ја ком пли ко ва ног пре ло ма ман
ди бу ле са уну тра шњом фик са ци јом

Ре по зи ци ја ман ди бу лар ног пре ло ма ко ри сте ћи пло чу(е), ви
сце рал ни сег мент, крв не су до ве и нер ве

4775300 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма мак си ле са спо ља
шњом фик са ци јом

4777400 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма мак си ле
5342400 Отво ре на ре по зи ци ја ком пли ко ва ног пре ло ма мак

си ле
Ре по зи ци ја пре ло ма мак си ле укљу чу ју ћи ви сце рал ни сег

мент, крв не су до ве и нер ве
4778600 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма мак си ле са уну тра

шњом фик са ци јом
5342700 Отво ре на ре по зи ци ја ком пли ко ва ног пре ло ма мак

си ле са уну тра шњом фик са ци јом
Ре по зи ци ја пре ло ма мак си ле ко ри сте ћи пло чу (е), ви сце рал

ни сег мент, крв не су до ве и нер ве

1367Репозицијапреломамандибуларногилимаксиларног
алвеоларноггребена

9053000 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ман ди бу лар ног или 
мак си лар ног ал ве о лар ног гре бе на

9053001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ман ди бу лар ног или 
мак си лар ног ал ве о лар ног гре бе на

1368Репозицијапреломазигоматичнекости

4776201 За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре зи го ма тич не ко сти 
са фик са ци јом

4776200 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти
Укључује: ја го дич на кост
зи го ма тич ни лук
4776500 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом, 1 ме сто
4776800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом, 2 ме ста
4777100 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом, 3 ме ста
4776501 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом, 1 ме сто
4776801 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом, 2 ме ста
4777101 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма зи го ма тич не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом, 3 ме ста

1369Репозицијатемпоромандибуларногзглоба

4700000 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња тем по ро ман ди бу
лар ног згло ба

5320300 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња тем по ро ман ди бу
лар ног згло ба

1370Репозицијапреломаилиишчашењаосталих
костијулица

Искључује:ре по зи ци ју ор би тал ног пре ло ма
9053002 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ко сти ју ли ца ко ја ни

је дру где кла си фи ко ва на
9053003 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ко сти ју ли ца ко ја ни

је дру где кла си фи ко ва на

14.1.5РЕПАРАЦИЈА

1371Процедуререпарацијанамаксили,мандибули
илитемпоромандибуларномзглобу

4584300 По ве ћа ва ње ал ве о лар ног гре бе на уба ци ва њем екс
пан де ра тки ва

4584100 По ве ћа ва ње ал ве о лар ног гре бе на пре са ђи ва њем ко
сти или ало граф том

4587500 Ста би ли за ци ја тем по ро ман ди бу лар ног згло ба
4587700 Ар тро де за тем по ро ман ди бу лар ног згло ба 



14.2ВРАТИГРУДНИКОШ

Укључује: ре бра
стер нум (груд ну кост)
Искључује: цер ви кал ну кич му (врат ни део кич ме)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.2.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1373Процедурепримене,инсерцијеилиуклањања
навратуилигрудномкошу

4747100 Имо би ли за ци ја пре ло ма ре бра
Нео пе ра тив ни трет ман пре ло ма ре бра 
Искључује: про це ду ру са ре по зи ци јом фрак ту ре/иш ча ше ња 
3846000 Од стра ње ње жи це из груд не ко сти

14.2.2ИНЦИЗИЈА

1374Процедуреинцизијенавратуилигрудномкошу

4840610 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ре бра
4840910 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ре бра са уну тра шњом 

фик са ци јом
3413300 Ска ле но то ми ја
5040200 По пу шта ње на пе то сти стер но кле и до ма сто ид ног 

ми ши ћа
Дез ин сер ци ја стер но ма сто ид ног ми ши ћа 
Укључује:осло ба ђа ње ме ких тки ва
Напомена: Из во ди се код тор ти ко ли са

14.2.3ЕКСЦИЗИЈА

1375Остектомијаребра

4840611 Пар ци јал на остек то ми ја ре бра
4840911 Пар ци јал на остек то ми ја ре бра са уну тра шњом фик

са ци јом
3413600 Пар ци јал на остек то ми ја пр во га ре бра ра ди де ком

пре си је гор њег отво ра груд ног ко ша
4840612 То тал на остек то ми ја ре бра
4840912 То тал на остек то ми ја ре бра са уну тра шњом фик са

ци јом
3413900 То тал на остек то ми ја врат ног ре бра због де ком пре

си је гор њег отво ра груд ног ко ша

1376Осталепроцедуреексцизијенавратуигрудномкошу

3846400 Де брид ман ра не на кон стер но то ми је
Укључује:ки ре та жу ин фи ци ра не ко сти
укла ња ње жи це из груд не ко сти
9060302 Се кве стрек то ми ја груд не ко сти
Укључује: па ко ва ње са ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти 
– фик са ци ја 
9060303 Се кве стрек то ми ја ре бра
Укључује: па ко ва ње са ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја

14.2.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма и иш
ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1377Репозицијапрелома/ишчашењавратаилигрудногкоша

Укључује:уну тра шњу фик са ци ју
4746600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма груд не ко сти
4746700 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма груд не ко сти

9061000 За тво ре на ре по зи ци ја ре бра
9061001 Отво ре на ре по зи ци ја ре бра

14.2.5РЕПАРАЦИЈА

1378Процедуререпарацијенавратуилигрудномкошу

9059600 По нов на уград ња жи це у груд ну кост
Искључује: про це ду ру са по нов ним отва ра њем ме ди ја сти

ну ма 

14.2.6РЕОПЕРАЦИЈА

1379Процедуререоперацијенавратуигрудномкошу

3846600 Ре о пе ра ци ја на груд ној ко сти ко ја укљу чу је и по
нов но отва ра ње ме ди ја сти ну ма

Укључује: ве ћи омен тал ни ре жањ
пра вље ње ре жња на вла че њем ми ши ћа
по нов ни сер клаж жи цом (ожи ча ва ње)

14.3КИЧМА(КИЧМЕНИСТУБ)

Укључује: врат ни део кич ме
груд ни део кич ме
сла бин ски део кич ме
са крум
тр ти цу

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.3.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1381Имобилизацијапреломаилиишчашењакичме

Напомена: Укље ште ње кич ме не мо жди не мо же би ти опи са
но и као па то ло ги ја кич ме не мо жди не 

Искључује:про це ду ру са за тво ре ном ре по зи ци јом пре ло ма/
иш ча ше ња 

4768400 Имо би ли за ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме
4768700 Имо би ли за ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме укљу чу

ју ћи кич ме ну мо жди ну

14.3.2ЕКСЦИЗИЈА

1382Биопсијаинтервертебралногдискаипршљена

9060200 Би оп си ја ин тер вер те брал ног ди ска
3009300 Би оп си ја пр шље на по мо ћу игле
Би оп си ја пр шље на тре па на ци јом

1383Ексцизијапршљена

Укључује:пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
Напомена: Укље ште ње кич ме не мо жди не мо же би ти опи са

но и као па то ло ги ја кич ме не мо жди не 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уну тра шња фик са ци ја 
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње ко сти кроз одво је ну ин ци

зи ју
– спи нал на фу зи ја 
4863900 Екс ци зи ја пр шље на
Вер те брек то ми ја ако дру га чи је ни је на зна че но
4863901 Екс ци зи ја пр шље на са за хва та њем кич ме не мо жди не
Вер те брек то ми ја са за хва та њем кич ме не мо жди не

1384Ресекцијаублокукодтуморамекихткивакојизахвата
сакрумиликичму

Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме
ких тки ва ко ја на ста је у или за хва та кор текс су сед не ко сти са кру ма 
или кич ме

5022101 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за
хва та и са крум 



5022102 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за
хва та и кич му

Искључује:про це ду ру за са крум 
5022400 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та са крум са ре кон струк ци јом по мо ћу про те зе
5022401 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та и са крум са ре кон струк ци јом по мо ћу ало граф та
5022402 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та и са крум са ре кон струк ци јом по мо ћу ауто граф та
5022403 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та и кич му са ре кон струк ци јом по мо ћу про те зе
Искључује:про це ду ру за са крум
5022404 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та и кич му са ре кон струк ци јом по мо ћу ало граф та
Искључује:про це ду ру за са крум
5022405 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ду бо ких ме ких тки ва 

ко ји за хва та и кич му са ре кон струк ци јом по мо ћу ауто граф та
Искључује:про це ду ру за са крум

1385Осталипоступциексцизијенакичми(кичменомстубу)

9060304 Се кве стрек то ми ја пр шље на
Укључује: па ко ва ње са ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја
9060305 Се кве стрек то ми ја пр шље на са за хва та њем кич ме не 

мо жди не
Укључује: па ко ва ње са ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја
3067200 Екс ци зи ја тр тич не (реп не) ко сти
Кок ци гек то ми ја
3203600 Екс ци зи ја пре са крал не ле зи је
Екс ци зи ја са кро кок ци ге ал не ле зи је 
Искључује:са кро кок ци ге ал ни те ра том
4387600 Екс ци зи ја са кро кок ци ге ал ног те ра то ма, по сте ри ор

ни при ступ
4387900 Екс ци зи ја са кро кок ци ге ал ног те ра то ма, по сте ри ор

ни и аб до ми нал ни при ступ

14.3.3РЕПОЗИЦИЈА

Напомена:За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма и иш
ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1386Манипулацијакичмом

4860000 Ма ни пу ла ци ја кич мом

1387Затворенарепозицијапрелома/ишчашењакичме

Напомена: Укље ште ње кич ме не мо жди не мо же би ти опи са
но и као па то ло ги ја кич ме не мо жди не

4769600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме
4769000 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 

имо би ли за ци јом
4769300 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 

за хва та њем кич ме не мо жди не, са имо би ли за ци јом

1388Отворенарепозицијапрелома/ишчашењакичме

Напомена: Укље ште ње кич ме не мо жди не мо же би ти опи са
но и као па то ло ги ја кич ме не мо жди не 

4769900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме
4769901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 

јед но став ном уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: не сег мент ну уну тра шњу фик са ци ју
4769902 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 

сег мент ном уну тра шњом фик са ци јом
4770200 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 

за хва та њем кич ме не мо жди не

4770201 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 
за хва та њем кич ме не мо жди не, са јед но став ном уну тра шњом фик
са ци јом

Укључује: не сег мент ну уну тра шњу фик са ци ју
4770202 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са 

за хва та њем кич ме не мо жди не, са сег мент ном уну тра шњом фик
са ци јом

14.3.4РЕПАРАЦИЈА

1389Спиналнафузија

Укључује:пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја пр шље на
– уну тра шња фик са ци ја 
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње ко сти кроз одво је ну ин ци

зи ју
4866000 Пред ња фу зи ја кич ме, 1 ни во
Искључује: про це ду ру код де ком пре си је врат не кич ме не мо

жди не
4866900 Пред ња фу зи ја кич ме, ≥ 2 ни воа
Искључује:про це ду ру код де ком пре си је врат не кич ме не мо

жди не
4864200 Зад ња фу зи ја кич ме, 1 или 2 ни воа
4864500 Зад ња фу зи ја кич ме, ≥ 3 ни воа
4864800 Зад њеспо ља шња фу зи ја кич ме, 1 или 2 ни воа
4865100 Зад њеспо ља шња фу зи ја кич ме, ≥ 3 ни воа
4865400 Зад ња фу зи ја кич ме са ла ми нек то ми јом, 1 ни во
4865700 Зад ња фу зи ја кич ме са ла ми нек то ми јом, ≥ 2 ни воа
4865401 Зад њеспо ља шња фу зи ја кич ме са ла ми нек то ми јом, 

1 ни во
4865701 Зад њеспо ља шња фу зи ја кич ме са ла ми нек то ми јом, 

≥ 2 ни воа

1390Унутрашњафиксацијакичме

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње ко сти кроз одво је ну ин ци

зи ју 
– спи нал на фу зи ја 
4031600 Фик са ци ја одон то ид ним за врт њем
Ста би ли за ци ја дру гог кич ме ног пр шље на
4867800 Јед но став на уну тра шња фик са ци ја кич ме
Укључује: Ин сер ци ја:
– фа се тал ног за врт ња
– жи ча не ом че
Искључује: про це ду ру код отво ре не ре по зи ци је пре ло ма / 

иш ча ше ња 
4868100 Не сег мент на уну тра шња фик са ци ја кич ме
4868400 Сег мент на уну тра шња фик са ци ја кич ме, 1 или 2 

ни воа
4868700 Сег мент на уну тра шња фик са ци ја кич ме, 3 или 4 

ни воа
4869000 Сег мент на уну тра шња фик са ци ја кич ме, ≥ 5 ни воа

14.3.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1393Осталепроцедуренакичми

3540000 Вер те бро пла сти ка, 1 те ло пр шље на
Ин јек ци ја по ли ме тил ме та кри ла та [ПММА] у 1 те ло пр шље на
Укључује: би ла те рал ну (би пе ди ку лар ну) ин јек ци ју
3540001 Вер те бро пла сти ка, ≥ 2 те ла пр шље на
Ин јек ци ја по ли ме тил ме та кри ла та [ПММА] у 2 или ви ше те

ла пр шље на
Укључује: би ла те рал ну (би пе ди ку лар ну) ин јек ци ју
5061600 Ре ви зи ја по ступ ка на кич ми са при ла го ђа ва њем 

спи нал не фик са ци је
5061601 Ре ви зи ја по ступ ка на кич ми са од стра ње њем спи

нал ног фик са то ра



5061602 Ре ви зи ја по ступ ка на кич ми са при ме ном пре са ђи
ва ња ко шта ног ка ле ма

5062000 Оста ле ре ви зи је по сту па ка на кич ми
Укључује: фу зи ју
осте о то ми ју

14.4РАМЕ

Укључује: акро ми о кла ви ку лар ни зглоб
кла ви ку лу
ска пу лу
стер но кла ви ку лар ни зглоб

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.4.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1394Процедурепримене,инсерцијеилиуклањањанарамену

4892700 Укла ња ње про те зе ра ме на

14.4.2ИНЦИЗИЈА

1395Процедуреинцизијенарамену

4894500 Ар тро ско пи ја ра ме на
Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је 
– де брид ман
4894801 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них/ла ба вих те ла 

у ра ме ну
Ар тро скоп ско од стра ње ње стра ног те ла у ра ме ну
4891200 Ар тро то ми ја ра ме на
Укључује:од стра ње ње сло бод ног/ла ба вог или стра ног те ла 

у ра ме ну
9060000 Ар тро скоп ско осло ба ђа ње ад хе зи ја или кон трак ту

ра ра ме на
Искључује:про це ду ру са би ло ко јом дру гом му ску ло ске лет

ном про це ду ром на ра ме ну– ши фру из о ста ви ти
9060001 Осло ба ђа ње ад хе зи ја или кон трак ту ра ра ме на
Искључује: про це ду ру са би ло ко јом дру гом му ску ло ске лет

ном про це ду ром на ра ме ну– ши фру из о ста ви ти
4840606 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кључ не ко сти
Кла ви ко то ми ја
4840906 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кључ не ко сти са уну

тра шњом фик са ци јом 
Кла ви ко то ми ја са уну тра шњом фик са ци јом
4840607 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ло па ти це
4840907 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ло па ти це са уну тра

шњом фик са ци јом

14.4.3ЕКСЦИЗИЈА

1396Биопсијарамена

4894501 Ар тро скоп ска би оп си ја ра ме на 

1397Синовијектомијаилидебридманрамена

4894800 Ар тро скоп ски де брид ман ра ме на
4895400 Ар тро скоп ска си но ви јек то ми ја ра ме на
Укључује:осло ба ђа ње кон трак ци је ми ши ћа
4893600 Си но ви јек то ми ја ра ме на

1398Остектомијакључнекостиилилопатице

4840608 Остек то ми ја кључ не ко сти
Кла ви ку лек то ми ја
4840908 Остек то ми ја кључ не ко сти са уну тра шњом фик са

ци јом
Кла ви ку лек то ми ја са уну тра шњом фик са ци јом
4840609 Остек то ми ја ло па ти це
Ска пу лек то ми ја
4840909 Остек то ми ја ло па ти це са уну тра шњом фик са ци јом
Ска пу лек то ми ја са уну тра шњом фик са ци јом

1399Ампутацијарамена

4433400 Ин тер ска пу ло то ра кал на ам пу та ци ја
Ин тер то ра ко ска пу лар на ам пу та ци ја
4433100 Дез ар ти ку ла ци ја ра ме на

1400Осталеексцизијенарамену

4890000 Екс ци зи ја ко ра коакро ми јал ног ли га мен та
Искључује: про це ду ру са:
– де ком пре си јом су ба кро ми јал ног про сто ра 
– ре па ра ци јом ро та тор не ман же те
4890001 Екс ци зи ја на сла ге кал ци ју ма са ро та тор не ман же те
Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом ро та тор не ман же те 
4895100 Ар тро скоп ска де ком пре си ја су ба кро ми јал ног про

сто ра
Ар тро скоп ска акро ми о пла сти ка
Укључује: де ље ње ко ра ко а кро ми јал ног ли га мен та
4890300 Де ком пре си ја су ба кро ми јал ног про сто ра
Укључује: акро ми о нек то ми ју 
акро ми о пла сти ку
екс ци зи ју:
– акро миокла ви ку лар ног згло ба 
– ко ра коакро ми ал ног ли га мен та 
– ла те рал ног окрај ка кључ не ко сти 
Искључује: про це ду ру са ар тро скоп ским при сту пом 
про це ду ру са ре па ра ци јом ро та тор не ман же те
5022103 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та и ло па ти цу
Укључује: про це ду ру на ра ме ном згло бу
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко је на ста је у или за хва та и ра за ра кор текс су сед не ко
сти ло па ти це или кич ме

Искључује: про це ду ру код ре сек ци је ко ри сте ћи про те зу, 
ало графт или ауто графт

9060306 Се кве стрек то ми ја кључ не ко сти
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)
9060307 Се кве стрек то ми ја ло па ти це
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)

14.4.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма или 
иш ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1401Репозицијапреломакључнекостиилирамена

4746200 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кључ не ко сти
4746201 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кључ не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом
47462011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кључ не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом
4746500 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кључ не ко сти
4746501 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кључ не ко сти са уну

тра шњом фик са ци јом
47465011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кључ не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом
4746800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ло па ти це
4746801 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ло па ти це са уну тра

шњом фик са ци јом
47468011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ло па ти це са спо ља

шњом фик са ци јом



1402Репозицијаишчашењакључнекости,лопатице
илирамена

4700300 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња кључ не ко сти
За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња:
– акро ми о кла
 ви ку лар ног  } 
– стер но кла ви ку лар ног  } згло ба
4700600 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња кључ не ко сти
Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња:
– акро ми о кла
 ви ку лар ног  } 
– стер но кла ви ку лар ног  } згло ба
4700900 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ра ме на
За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња гле но ху ме рал ног згло ба
4700901 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ра ме на са уну тра

шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња гле но ху ме рал ног згло ба са 

уну тра шњом фик са ци јом
47009011 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ра ме на са спо ља

шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња гле но ху ме рал ног згло ба са 

спо ља шњом фик са ци јом
4701200 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ра ме на
Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња гле но ху ме рал ног згло ба
4701201 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ра ме на са уну тра

шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња гле но ху ме рал ног згло ба са 

уну тра шњом фик са ци јом
47012011 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ра ме на са спо ља

шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња гле но ху ме рал ног згло ба са 

спо ља шњом фик са ци јом

14.4.5РЕПАРАЦИЈА

1403Артродезазглобарамена

4893900 Ар тро де за згло ба ра ме на
4894200 Ар тро де за згло ба ра ме на са од стра ње њем про те зе
Укључује:пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
фик са ци ју

1404Осталепроцедуререпарацијанарамену

4895700 Ар тро скоп ска ста би ли за ци ја ра ме на
Укључује:ла брал на ре па ра ци ја или ре ин сер ци ја
Напомена: Из во ди се код ре ку рент не дис ло ка ци је или мул

ти ди рек ци о не не ста бил но сти
4893000 Ста би ли за ци ја ра ме на
Укључује:ла брал на ре па ра ци ја или ре ин сер ци ја
Напомена: Из во ди се код ре ку рент не дис ло ка ци је или мул

ти ди рек ци о не не ста бил но сти
4890600 Ре па ра ци ја ро та тор не ман же те 
Укључује:екс ци зи ју:
– на сла га кал ци ју ма са ман же те
– ко ра коакро ми ал ног ли га мен та
Искључује: про це ду ру код ар тро скоп ског или ми ни мал но 

отво ре ног при сту па про це ду ру код ар тро пла сти ке ра ме на
4890900 Ре па ра ци ја ро та тор не ман же те са де ком пре си јом 

су ба кро ми јал ног про сто ра 
Укључује:акро ми о нек то ми ју
акро ми о пла сти ку
екс ци зи ју:
– акро ми о кла ви ку лар ног згло ба
– ко ра коакро ми ал ног ли га мен та
– ла те рал ног окрај ка кључ не ко сти 
Искључује: про це ду ру код ар тро скоп ског или ми ни мал но 

отво ре ног при сту па про це ду ру код ар тро пла сти ке ра ме на 
4894802 Ар тро скоп ска хон дро пла сти ка ра ме на
4891500 Хе ми ар тро пла сти ка ра ме на
4891800 То тал на ар тро пла сти ка ра ме на
То тал на за ме на згло ба ра ме на
Укључује:ре па ра ци ју ро та тор не ман же те

Искључује: ре ви зи ју то тал не за ме не згло ба ра ме на 
9053300 Оста ле ре па ра ци је ра ме на

14.4.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1405Процедуререконструкцијенарамену

4896000 Ар тро скоп ска ре кон струк ци ја ра ме на 
Укључује: акро ми о пла сти ку
ре сек ци ју акро миокла ви ку лар ног згло ба
ре па ра ци ју ро та тор не ман же те
5022406 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та ло па ти цу са ре кон струк ци јом по мо ћу про те зе
Укључује: про це ду ру ко ја укљу чу је ра ме ни зглоб
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко ја на ста је у, или ра за ра кор текс су сед не ко сти ло па ти
це или ра ме ног згло ба

5022407 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за
хва та ло па ти цу са ре кон струк ци јом по мо ћу ало граф та

Укључује: про це ду ру ко ја укљу чу је ра ме ни зглоб
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко је на ста је у, или ра за ра кор текс су сед не ко сти ло па ти
це или ра ме ног згло ба

5022408 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за
хва та ло па ти цу са ре кон струк ци јом по мо ћу ауто граф та

Укључује: про це ду ру ко ја укљу чу је ра ме ни зглоб
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко је на ста је у, или ра за ра кор текс су сед не ко сти ло па ти
це или ра ме ног згло ба

14.4.7РЕВИЗИЈА

1406Процедуреревизијенарамену

4892100 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ра ме на
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ра ме на
4892400 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ра ме на са пре са ђи

ва њем ко сти на ска пу лу или ху ме рус
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ра ме на са пре са ђи ва њем ко

сти на ска пу лу или ху ме рус

14.5ХУМЕРУСИЛАКАТ

Укључује: ру ку, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
гор њи део ру ке

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.5.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1408Имобилизацијапреломахумеруса

Нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма ху ме ру са 
4742300 Имо би ли за ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла ху ме

ру са
4744400 Имо би ли за ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са
4745300 Имо би ли за ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху ме ру са

1409Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиодстрањења
нахумерусуилилакту

9053900 Ин сер ци ја про те зе за ру ку

14.5.2ИНЦИЗИЈА

1410Процедуреинцизијенахумерусуилилакту

4911800 Ар тро ско пи ја лак та
Искључује:про це ду ру код:
– би оп си је
– си но ви јек то ми је
4910000 Ар тро то ми ја лак та
4912100 Ар тро скоп ско бу ше ње де фек та лак та
4912101 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них/ла ба вих зглоб

них те ла лак та
Ар тро скоп ско од стра ње ње стра ног те ла у лак ту



4910001 Од стра ње ње сло бод них/ла ба вих зглоб них те ла лак та
Од стра ње ње стра ног те ла у лак ту
4912104 Ар тро скоп ско опу шта ње кон трак ту ре лак та
Ар тро скоп ско осло бо ће ње од ад хе зи ја лак та
4910002 Опу шта ње кон трак ту ре лак та
Осло ба ђа ње ад хе зи ја лак та
4841200 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ху ме ру са
Укључује:би оп си ју и ре сек ци ју ху ме ру са
4841500 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ху ме ру са са уну тра

шњом фик са ци јом

14.5.3ЕКСЦИЗИЈА

1411Биопсијалакта

4911801 Ар тро скоп ска би оп си ја лак та

1412Осталепроцедуреексцизијенахумерусуилилакту

4910900 Ар тро скоп ска си но ви јек то ми ја лак та
4910901 Си но ви јек то ми ја лак та
4841201 Остек то ми ја ху ме ру са
4841501 Остек то ми ја ху ме ру са са уну тра шњом фик са ци јом
48415011 Остек то ми ја ху ме ру са са спо ља шњом фик са ци јом
4432801 Ам пу та ци ја кроз над лак ти цу
9053500 Дез ар ти ку ла ци ја у лак ту
9060308 Се кве стрек то ми ја ху ме ру са
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ским ко шта ним це мен том
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти 
– фик са ци ја 
– на док на да де фек та (блок 1578)

14.5.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма или 
иш ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1413Затворенарепозицијапреломахумерусаилилакта

4742600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла 
ху ме ру са

4742601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла 
ху ме ру са са уну тра шњом фик са ци јом

47426011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла 
ху ме ру са са спо ља шњом фик са ци јом

4744700 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са
4745100 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са са 

уну тра шњом фик са ци јом
Укључује:ин тра ме ду лар ну фик са ци ју 
ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
47451001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са са 

спо ља шњом фик са ци јом
4745600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху

ме ру са
Укључује: кон ди лар ни део ху ме ру са
су пра кон ди лар ни део ху ме ру са
4745601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху

ме ру са са уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: кон ди лар ни део ху ме ру са
су пра кон ди лар ни део ху ме ру са
47456011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху

ме ру са са спо ља шњом фик са ци јом
Укључује: кон ди лар ни део ху ме ру са
су пра кон ди лар ни део ху ме ру са

1414Отворенарепозицијапреломахумерусаилилакта

4742900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла 
ху ме ру са

4742901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла 
ху ме ру са са уну тра шњом фик са ци јом

47429011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног де ла 
ху ме ру са са спо ља шњом фик са ци јом

4743200 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног де ла ху ме ру са

4743201 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног де ла ху ме ру са са уну тра шњом фик са ци јом

47432011 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног де ла ху ме ру са са спо ља шњом фик са ци јом

4745000 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са
4745001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са са 

уну тра шњом фик са ци јом
Укључује:ин тра ме ду лар ну фик са ци ју 
ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
47450011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ху ме ру са са 

спо ља шњом фик са ци јом
4745900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху ме

ру са
4745901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху ме

ру са уну тра шњом фик са ци јом
47459011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ху

ме ру са спо ља шњом фик са ци јом

1415Затворенарепозицијаишчашењалакта

4701800 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња лак та
Искључује: про це ду ру код пре ло ма те ла ра ди ју са или ул не 
4701801 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња лак та са уну тра

шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру код пре ло ма те ла ра ди ју са или ул не
47018011 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња лак та са спо ља

шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру код пре ло ма те ла ра ди ју са или ул не
4702400 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња прок си мал ног ра

диоул нар ног згло ба
4702401 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња прок си мал ног ра

диоул нар ног згло ба са уну тра шњом фик са ци јом
47024011 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња прок си мал ног 

ра диоул нар ног згло ба са спо ља шњом фик са ци јом

1416Отворенарепозицијаишчашењалакта

4702100 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња лак та
4702101 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња лак та са уну тра

шњом фик са ци јом
47021011 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња лак та са спо ља

шњом фик са ци јом
4702700 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња прок си мал ног ра

диоул нар ног згло ба
4702701 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног ра дио

ул нар ног згло ба са уну тра шњом фик са ци јом
47027011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног ра

диоул нар ног згло ба са спо ља шњом фик са ци јом

14.5.5РЕПАРАЦИЈА

1417Пресађивањекостинахумерус

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ко шта ног ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну 

екс ци зи ју
4821200 Пре са ђи ва ње ко сти на ху ме рус
4821500 Пре са ђи ва ње ко сти на ху ме рус са уну тра шњом 

фик са ци јом

1418Осталепроцедуререпарацијанахумерусуилилакту

4912102 Ар тро скоп ска хон дро пла сти ка лак та
4912103 Ар тро скоп ска осте о пла сти ка лак та
5040500 Флек со ро пла сти ка лак та
Тран сфер те ти ве на ла кат
4910300 Ста би ли за ци ја лак та
4911200 За ме на гла ве ра ди ју са у ла кат ном згло бу ен до про

те зом
4910600 Ар тро де за лак та
4911500 То тал на ар тро пла сти ка лак та
Пот пу на за ме на згло ба на лак ту
9053600 Оста ле ре па ра ци је на лак ту



14.5.6РЕВИЗИЈА

1419Процедуреревизијенахумерусуилилакту

4911600 Ре ви зи о на ар тро пла сти ка лак та
Укључује: укла ња ње про те зе
4911700 Ре ви зи о на ар тро пла сти ка лак та са ко шта ним тран

сплан та том
Укључује: узи ма ње ка ле ма ко сти
укла ња ње про те зе

14.6ПОДЛАКТИЦА

Укључује: оле кра нон
ра ди јус
ра ди јус и ул ну укљу чу ју ћи руч ни зглоб
ул ну
Искључује: над лак ти цу, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.6.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1421Имобилизацијапреломателаидисталногдела
радијусаиулне

Нео пе ра тив ни трет ман пре ло ма те ла и дис тал ног де ла ра ди
ју са 

4736000 Имо би ли за ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра ди ју са
4737800 Имо би ли за ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са
4736001 Имо би ли за ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул не
4737801 Имо би ли за ци ја пре ло ма те ла ул не
4738700 Имо би ли за ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул не

14.6.2ИНЦИЗИЈА

1423Инцизијафасцијеподлактице

4798100 Де ком пре си о на фа сци о то ми ја по длак ти це
4797500 Де ком пре си о на фа сци о то ми ја по длак ти це због 

акут ног ком парт ман син дро ма 
Де ком пре си о на фа сци о то ми ја по длак ти це због тра у мат ског 

ком парт ман син дро ма
4797800 Де ком пре си о на фа сци о то ми ја по длак ти це због хро

нич ног ком парт ман син дро ма 

1424Инцизијарадијусаилиулне

Укључује: кли на сту осте о то ми ју
4840602 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ра ди ју са
4840902 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ра ди ју са са уну тра

шњом фик са ци јом
48409021 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ра ди ју са са спо ља

шњом фик са ци јом
4840604 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ул не
4840904 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ул не са уну тра шњом 

фик са ци јом
48409041 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ул не са спо ља шњом 

фик са ци јом

1425Осталепроцедуренаподлактици

9054000 Тен до ли за те ти ва флек со ра или екс тен зо ра по длак
ти це или руч ног згло ба

14.6.2ЕКСЦИЗИЈА

1426Процедуреексцизијенаподлактици

4634200 Си но ви јек то ми ја дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
4840603 Остек то ми ја ра ди ју са
4840903 Остек то ми ја ра ди ју са са уну тра шњом фик са ци јом
48409031 Остек то ми ја ра ди ју са са спо ља шњом фик са ци јом
4840605 Остек то ми ја ул не
4840905 Остек то ми ја ул не са уну тра шњом фик са ци јом

48409051 Остек то ми ја ул не са спо ља шњом фик са ци јом
4432800 Ам пу та ци ја кроз по длак ти цу
9060309 Се кве стрек то ми ја ра ди ју са
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти 
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)
9060310 Се кве стрек то ми ја ул не
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бушeње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти 
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)

14.6.3РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма или 
иш ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1427Затворенарепозицијапреломарадијуса

4740500 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма гла ве или вра та ра
ди ју са

4740501 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма гла ве или вра та ра
ди ју са са уну тра шњом фик са ци јом

47405011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма гла ве или вра та ра
ди ју са са спо ља шњом фик са ци јом

4738100 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња
– ул не
4738102 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са уну

тра шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња 
– ул не
47381021 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са 

спо ља шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња 
– ул не
4738500 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са иш

ча ше њем
Укључује:иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– прок си мал ног ра диоху ме рал ног згло ба
4738502 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са иш

ча ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– ра диоху ме рал ног згло ба
47385021 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са 

иш ча ше њем и спо ља шњом фик са ци јом
Искључује: иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– ра диоху ме рал ног згло ба
4736300 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра

ди ју са
Укључује: Бар то нов (Barton) } 
Ко ле сов (Colles) } пре лом
Сми тов (Smith) } 
4736302 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра

ди ју са са уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: Бар то нов (Barton) } 
Ко ле сов (Colles) } пре лом
Сми тов (Smith) } 
47363021 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра

ди ју са са спо ља шњом фик са ци јом
Укључује: Бар то нов (Barton) } 
Ко ле сов (Colles) } пре лом
Сми тов (Smith) } 



1428Затворенарепозицијапреломаулнеилиолекранона

4739600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на
4739601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на сa уну

тра шњом фик са ци јом
47396011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на сa спо

ља шњом фик са ци јом
4738101 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња 
– ра ди ју са
4738501 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не са иш ча

ше њем
Укључује: иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– ра диоху ме рал ног згло ба
4738103 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не сa уну тра

шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња
– ра ди ју са
47381031 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не сa спо ља

шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња
– ра ди ју са
4738503 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не сa иш ча

ше њем са уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– ра диоху ме рал ног згло ба
47385031 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не сa иш ча

ше њем са спо ља шњом фик са ци јом
Укључује: иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– ра диоху ме рал ног згло ба
4736301 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул не
4736303 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул не 

сa уну тра шњом фик са ци јом
47363031 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул

не сa спо ља шњом фик са ци јом

1429Отворенарепозицијапреломарадијуса

4740800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма гла ве или вра та ра
ди ју са

Укључује: спо ља шњу фик са ци ју
4740801 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма гла ве или вра та ра ди

ју са са уну тра шњом фик са ци јом
47408011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма гла ве или вра та ра

ди ју са са спо ља шњом фик са ци јом
4738400 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња 
– ул не 
4738402 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са уну

тра шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња
– ул на
47384021 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са 

спо ља шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња
– ул на
4736600 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра ди ју са
4736602 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра ди

ју са уну тра шњом фик са ци јом
47366021 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ра

ди ју са сa cпољашњом фик са ци јом

1430Отворенарепозицијапреломаулнеилиолекранона

4739900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на
4739901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на са уну

тра шњом фик са ци јом

47399011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на са спо
ља шњом фик са ци јом

4740200 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на са пар ци
јал ном остек то ми јом фраг мен та оле кра но на

Укључује:ре ин сер ци ју те ти ве три цеп са бра хи
4740201 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на са пар ци

јал ном остек то ми јом фраг мен та оле кра но на и уну тра шњом фик
са ци јом

Укључује:ре ин се ци ју те ти ве три цеп са бра хи
47402011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма оле кра но на са пар

ци јал ном остек то ми јом фраг мен та оле кра но на и спо ља шњом фик
са ци јом

Укључује:ре ин се ци ју те ти ве три цеп са бра хи
4738401 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не
Искључује:про це ду ру код:
– иш ча ше ња 
– ра ди ју са
4738403 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не са уну тра

шњом фик са ци јом
47384031 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не са спо ља

шњом фик са ци јом
4736601 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул не
4736603 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул не 

са уну тра шњом фик са ци јом
47366031 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног де ла ул не 

са спо ља шњом фик са ци јом

1431Затворенарепозицијапреломателарадијусаилиулне

4739000 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул не 
4739001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул не 

са уну тра шњом фик са ци јом
47390011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул

не са спо ља шњом фик са ци јом
4739300 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул не
4739301 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул не 

са уну тра шњом фик са ци јом
47393011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са и ул не 

са спо ља шњом фик са ци јом

1432Отворенарепозицијапреломателарадијуса
илиулнесаишчашењем

Укључује:иш ча ше ње:
– дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
– ра диоху ме рал ног згло ба
4738600 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са иш

ча ше њем
4738601 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са иш

ча ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
47386011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ра ди ју са са 

иш ча ше њем и спо ља шњом фик са ци јом
4738602 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не са иш ча

ше њем
4738603 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не са иш ча

ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
47386031 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ул не са иш ча

ше њем и спо ља шњом фик са ци јом

1433Репозицијаишчашењарадијусаилиулне

4702402 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња дис тал ног ра дио
ул нар ног згло ба

Искључује: про це ду ру код пре ло ма:
– ра ди ју са
– ул не 
4702403 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња дис тал ног ра дио

ул нар ног згло ба са уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру код пре ло ма:
– ра ди ју са
– ул не 
47024031 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња дис тал ног ра

диоул нар ног згло ба са спо ља шњом фик са ци јом



Искључује: про це ду ру код пре ло ма:
– ра ди ју са
– ул не 
4702702 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња дис тал ног ра дио

ул нар ног згло ба
Искључује: про це ду ру код пре ло ма:
– ра ди ју са
– ул не
4702703 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња дис тал ног ра дио

ул нар ног згло ба са уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру код пре ло ма:
– ра ди ју са 
– ул не
47027031 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња дис тал ног ра дио

ул нар ног згло ба са спо ља шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру код пре ло ма:
– ра ди ју са 
– ул не

1434Репозицијараздвојенихепифизарадијусаилиулне

Укључује: фик са ци ју, спо ља шњу фик са ци ју и/или уну тра
шњу фик са ци ју

9054100 За тво ре на ре по зи ци ја раз дво је них епи фи за ра ди ју
са или ул не

9054101 Отво ре на ре по зи ци ја раз дво је них епи фи за ра ди ју са 
или ул не

14.6.4РЕПАРАЦИЈА

1435Пресађивањекостинаподлактицу

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју 
4822400 Пре са ђи ва ње ко сти за ра ди јал ну или ул нар ну кост
4822700 Пре са ђи ва ње ко сти за ра ди јал ну или ул нар ну кост 

са фик са ци јом
4821800 Пре са ђи ва ње ко сти за ра ди јал ну и ул нар ну кост
4822100 Пре са ђи ва ње ко сти за ра ди јал ну и ул нар ну кост са 

фик са ци јом

1436Осталепроцедуререпарацијенаподлактици

9059700 Ен до про тет ска за ме на дис тал ног де ла ул не

14.6.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1438Осталепроцедуренаподлактици

5039900 Цен тра ли за ци ја по длак ти це због апла зи је или дис
пла зи је ра ди ју са

Про це ду ре за де фор ми са ну ру ку
Ра ди ја ли за ци ја по длак ти це због апла зи је или дис пла зи је ра

ди јал ног из дан ка

14.7ШАКА,РУЧНИЗГЛОБ

Укључује:кар по ме та кар пал ни зглоб
ко сти руч ног згло ба, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
прст
руч ни зглоб, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.7.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1439Процедурепримене,инсерцијеилиодстрањењанашаци
илиручномзглобу

4641400 Ин сер ци ја ве штач ке про те зе за те ти ву ша ке
Укључује:про це ду ру пре пре са ђи ва ња те ти ве

14.7.2ИНЦИЗИЈА

1440Процедуреинцизијенамишићу,тетиви
илифасцијамашаке

4651900 Ин ци зи ја и дре на жа сред њег пал мар ног, те нар ног 
или хи по те нар ног про сто ра  ша ке

4652500 Ин ци зи ја и дре на жа код па ро ни хи ја ша ке 
Ин ци зи ја и дре на жа ин фи ци ра ног пул пал ног де ла ша ке
4652200 Ин ци зи ја и дре на жа те тив не овој ни це флек со ра пр

ста на ру ци
9054500 Ин ци зи ја ме ких тки ва ша ке
Пре се ца ње ми ши ћа ша ке
Ми о то ми ја ша ке 
Тен до то ми ја ша ке, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
4645600 Пер ку та на тен до то ми ја пр ста на ру ци
4636300 Опу шта ње те тив не овој ни це ша ке
Ин ци зи ја те тив не овој ни це:
– ша ке
– руч ног згло ба
Осло ба ђа ње:
– те тив не овој ни це згло ба на ру ци
– ка жи пр ста
Напомена:Из во ди се код сте но зи ра ју ћег тен до ва ги ни ти са
4798102 Де ком пре си о на фа сци о то ми ја ша ке
Де ком пре си о на фа сци о то ми ја ми шић ног про сто ра ша ке
4636600 Суб ку та на фа сци о то ми ја због Ди пи тре но ве кон

трак ту ре
4638100 Осло ба ђа ње кап су ле ин тер фа лан ге ал ног згло ба 

због Ди пи тре но ве кон трак ту ре
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– фа сци о то ми ја или фа сци ек то ми ја дла на 
9054400 Пре се ца ње ад хе зи ја (ад хе зи о ли за) ша ке
Осло ба ђа ње од ад хе зи ја у ша ци:
– фа сци је
– ми ши ћа
– те ти ве, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: тен до ли зу те ти ве ша ке:
– екс тен зо ра
– флек со ра
4645300 Тен до ли за те ти ве флек со ра ша ке
4645000 Тен до ли за те ти ве екс тен зо ра ша ке

1441Процедуреинцизијенакостимашаке

4639600 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) члан ка (фа лан ге) пр
ста на ру ци

4639900 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) члан ка (фа лан ге) пр
ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

46399001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) члан ка (фа лан ге) пр
ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4639601 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) до руч не (ме та кар пал
не) ко сти

4639901 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) до руч не (ме та кар пал
не) ко сти са уну тра шњом фик са ци јом

46399011 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) до руч не (ме та кар
пал не) ко сти са спо ља шњом фик са ци јом

1442Процедуреинцизијеназглобушаке

4632700 Ар тро то ми ја ин тер фа лан ге ал ног згло ба
4632701 Ар тро то ми ја ме та кар по фа лан ге ал ног згло ба

1443Процедуреинцизијенаручномзглобу

Искључује:ин ци зи ју те тив не овој ни це руч ног згло ба
4921800 Ар тро ско пи ја руч ног згло ба
Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је 
– де брид ма на
– си но ви јек то ми је
4922100 Ар тро скоп ско бу ше ње де фек та руч ног згло ба
4922101 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод ног/ла ба вог те ла 

из руч ног згло ба
Ар тро скоп ско од стра ње ње стра ног те ла из руч ног згло ба



4921200 Ар тро то ми ја руч ног згло ба
Од стра ње ње сло бод ног/ла ба вог или стра ног те ла из руч ног 

згло ба
4922102 Ар тро скоп ско од стра ње ње/осло ба ђа ње ад хе зи ја 

руч ног згло ба
4840613 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кар пал не ко сти
4840913 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кар пал не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом 
48409131 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кар пал не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом 

14.7.3ЕКСЦИЗИЈА

1444Биопсијаручногзглоба

4921801 Ар тро скоп ска би оп си ја руч ног згло ба

1445Синовијектомијазглобашаке

4633600 Си но ви јек то ми ја ин тер фа лан ге ал ног згло ба ша ке
4633601 Си но ви јек то ми ја ме та кар пал ног згло ба
4634201 Си но ви јек то ми ја кар по ме та кар пал ног згло ба

1446Синовијектомијатетивешакеилиручногзглоба

4634800 Си но ви јек то ми ја овој ни це те ти ве флек со ра, 1 прст 
ру ке

4635100 Си но ви јек то ми ја овој ни це те ти ве флек со ра, 2 пр ста 
на ру ци

4635400 Си но ви јек то ми ја овој ни це те ти ве флек со ра, 3 пр ста 
на ру ци

4635700 Си но ви јек то ми ја овој ни це те ти ве флек со ра, 4 пр ста 
на ру ци

4636000 Си но ви јек то ми ја овој ни це те ти ве флек со ра, ≥ 5 пр
сти ју

Укључује: ди сек ци ју не ра ва 
4633900 Си но ви јек то ми ја овој ни це те ти ве флек со ра или екс

тен зо ра ша ке
Си но ви јек то ми ја те ти ве флек со ра или екс тен зо ра ша ке

1447ФасциектомијазбогДипитреновеконтрактуре

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– фа сци о то ми ја
– ре па ра ци ја ло кал ним ре жњем де ла ко же
– осло ба ђа ње кап су ле ин тер фа лан ге ал ног згло ба
– Zпла сти ка
Искључује:про це ду ру код ре ви зи је
4636900 Пал мар на фа сци ек то ми ја због Ди пи тре но ве кон

трак ту ре
Пал мар на фа сци ек то ми ја, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
4637200 Пал мар на фа сци ек то ми ја због Ди пи тре но ве кон

трак ту ре ко ја за хва та 1 прст 
4637500 Пал мар на фа сци ек то ми ја због Ди пи тре но ве кон

трак ту ре ко ја за хва та 2 пр ста 
4637800 Пал мар на фа сци ек то ми ја због Ди пи тре но ве кон

трак ту ре ко ја за хва та ≥ 3 пр ста

1448Ампутацијаручногзглоба,шакеилипрста

4646400 Ам пу та ци ја пре ко број ног, ком плет ног пр ста на ру ци
4646500 Ам пу та ци ја пр ста
Искључује: ам пу та ци ју вр ха пр ста
4648000 Ам пу та ци ја пр ста ко ја укљу чу је ме та кар пал ну кост
4432802 Дез ар ти ку ла ци ја кроз руч ни зглоб
4432500 Ме ди о кар пал на ам пу та ци ја
4432501 Тран сме та кар пал на ам пу та ци ја

1449Осталепроцедуреексцизијенакостимашаке

4639602 Остек то ми ја пр ста 
4639902 Остек то ми ја пр ста са уну тра шњом фик са ци јом
46399021 Остек то ми ја пр ста са спо ља шњом фик са ци јом
4639603 Остек то ми ја ме та кар пал не ко сти
4793300 Екс ци зи ја ег зо сто зе са ко сти ша ке

4651000 Ре по зи ци ја ма кро дак ти ли је
5039600 Пре се ца ње/раз два ја ње члан ка (фа лан ге) пр ста на 

ру ци
Укључује:ре кон струк ци ју:
– згло ба
– ли га мен та

1450Осталепроцедуреексцизијенашаци

4633602 Кап су лек то ми ја ин тер фа лан ге ал ног згло ба ша ке
4633603 Кап су лек то ми ја ме та кар по фа лан ге ал ног згло ба
4633604 Де брид ман ин тер фа лан ге ал ног згло ба ша ке
4633605 Де брид ман ме та кар по фа лан ге ал ног згло ба
9060312 Се кве стрек то ми ја ме та кар пу са
Укључује:па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
– фик са ци ја
9060313 Се кве стрек то ми ја члан ка пр ста на ру ци
Укључује:па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
– фик са ци ја

1451Осталепроцедуреексцизијеназглобушаке

4922400 Ар тро скоп ски де брид ман руч ног згло ба
4922401 Ар тро скоп ска си но ви јек то ми ја руч ног згло ба
Искључује: си но ви јек то ми ју те ти ве руч ног згло ба 
4840614 Остек то ми ја кар пал не ко сти
4840914 Остек то ми ја кар пал не ко сти са уну тра шњом фик

са ци јом
48409141 Остек то ми ја кар пал не ко сти са спо ља шњом фик

са ци јом
9060311 Се кве стрек то ми ја кар пу са
Укључује:па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће 
– пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
– фик са ци ја

14.7.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма или 
иш ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1452Затворенарепозицијапреломакарпуса

4734800 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар пу са
4734801 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар пу са са уну тра

шњом фик са ци јом
47348011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар пу са са спо ља

шњом фик са ци јом
4735400 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ска фо ид не ко сти
4735401 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ска фо ид не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом
47354011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ска фо ид не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом

1453Затворенарепозицијапреломаметакарпуса

4733600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та кар пу са
4733601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та кар пу са са уну

тра шњом фик са ци јом
47336011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та кар пу са са 

спо ља шњом фик са ци јом
4733900 За тво ре на ре по зи ци ја ин траар ти ку лар ног пре ло ма 

ме та кар пу са
4733901 За тво ре на ре по зи ци ја ин траар ти ку лар ног пре ло ма 

ме та кар пу са са уну тра шњом фик са ци јом
47339011 За тво ре на ре по зи ци ја ин траар ти ку лар ног пре ло

ма ме та кар пу са са спо ља шњом фик са ци јом



1454Затворенарепозицијапреломачланкапрстанаруци

4732400 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног члан
ка пр ста на ру ци

4732401 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног члан
ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47324011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног 
члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4732700 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног члан ка пр ста на ру ци

4732701 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног члан ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47327011 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4731200 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма сред њег члан ка пр
ста на ру ци

4731201 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма сред њег члан ка пр
ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47312011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма сред њег члан ка пр
ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4731500 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
сред њег члан ка пр ста на ру ци

4731501 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
сред њег члан ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом 

47315011 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
сред њег члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом 

4730000 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног члан ка 
пр ста на ру ци

4730001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног члан ка 
пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47300011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног члан ка 
пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4730300 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма дис
тал ног члан ка пр ста на ру ци

4730301 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма дис
тал ног члан ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47303011 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
дис тал ног члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

1455Отворенарепозицијапреломакарпуса

4735100 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар пу са 
4735101 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар пу са са уну тра

шњом фик са ци јом
47351011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар пу са са спо ља

шњом фик са ци јом 
4735700 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ска фо ид не ко сти 
4735701 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ска фо ид не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом
47357011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ска фо ид не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом

1456Отворенарепозицијапреломаметакарпуса

4734200 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та кар пу са
4734201 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та кар пу са са уну

тра шњом фик са ци јом
47342011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та кар пу са са спо

ља шњом фик са ци јом
4734500 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма ме

та кар пу са
4734501 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма ме

та кар пу са са уну тра шњом фик са ци јом
47345011 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма ме

та кар пу са са спо ља шњом фик са ци јом

1457Отворенарепозицијапреломачланкапрстанаруци

4733000 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног члан ка 
пр ста на ру ци

4733001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног члан ка 
пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47330011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма прок си мал ног члан
ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4733300 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног члан ка пр ста на ру ци

4733301 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног члан ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47333011 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
прок си мал ног члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4731800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма сред њег члан ка пр
ста на ру ци

4731801 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма сред њег члан ка пр
ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47318011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма сред њег члан ка пр
ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4732100 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма сред
њег члан ка пр ста на ру ци

4732101 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма сред
њег члан ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47321011 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма 
сред њег члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4730600 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног члан ка пр
ста на ру ци

4730601 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног члан ка пр
ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47306011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма дис тал ног члан ка 
пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

4730900 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног при је ло ма 
дис тал ног члан ка пр ста на ру ци 

4730901 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног при је ло ма 
дис тал ног члан ка пр ста на ру ци са уну тра шњом фик са ци јом

47309011 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног при је ло ма 
дис тал ног члан ка пр ста на ру ци са спо ља шњом фик са ци јом

1458Затворенарепозицијаишчашењазглобашаке

4703000 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња кар пу са 
4703002 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња кар по ме та кар пал

ног згло ба
4704200 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ме та кар по фа лан

ге ал ног згло ба 
4703600 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ин тер фа лан ге ал

ног згло ба ша ке

1459Отворенарепозицијаишчашењазглобашаке

4703300 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња кар пу са
4703301 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња кар по ме та кар пал

ног згло ба
4704500 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ме та кар по фа лан

ге ал ног згло ба
4703900 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња ин тер фа лан ге ал

ног згло ба ша ке

14.7.5РЕПАРАЦИЈА

1460Артродезашаке

4920300 Ар тро де за ин тер кар пал ног згло ба
Укључује:пре са ђи ва ње ко сти
узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
4630300 Ар тро де за кар по ме та кар пал ног згло ба
4630000 Ар тро де за ин тер фа лан ге ал ног згло ба ша ке
4630001 Ар тро де за ме та кар по фа лан ге ал ног згло ба

1461Пресађивањекостиручногзглоба,метакарпуса
иличланкапрстанаруци

Укључује: узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци
зи ју 

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
4823000 Пре са ђи ва ње ко сти за ска фо ид ну кост
4823300 Пре са ђи ва ње ко сти за ска фо ид ну кост са уну тра

шњом фик са ци јом



48233001 Пре са ђи ва ње ко сти за ска фо ид ну кост са спо ља
шњом фик са ци јом

4823600 Пре са ђи ва ње ко сти за ска фо ид ну кост са уну тра
шњом фик са ци јом и осте о то ми јом

48236001 Пре са ђи ва ње ко сти за ска фо ид ну кост са спо ља
шњом фик са ци јом и осте о то ми јом

4640200 Пре са ђи ва ње ко сти зa ме та кар пал не ко сти 
4640500 Пре са ђи ва ње ко сти за ме та кар пал не ко сти са уну

тра шњом фик са ци јом
46405001 Пре са ђи ва ње ко сти за ме та кар пал не ко сти са спо

ља шњом фик са ци јом
4640201 Пре са ђи ва ње ко сти на чла нак пр ста на ру ци
4640501 Пре са ђи ва ње ко сти на чла нак пр ста на ру ци са уну

тра шњом фик са ци јом
46405011 Пре са ђи ва ње ко сти на чла нак пр ста на ру ци са 

спо ља шњом фик са ци јом

1462Артропластикаинтерфалангеалногзглобашаке

Хе ми ар тро пла сти ка  } 
Пот пу на ар тро пла сти ка  } фа лан ге ал ног згло ба ша ке 
Пот пу на за ме на згло ба  } 
Укључује:си но ви јек то ми ју
пре нос те ти ве или по де ша ва ње
4630900 Ар тро пла сти ка 1 ин тер фа лан ге ал ног згло ба ша ке
4631200 Ар тро пла сти ка 2 ин тер фа лан ге ал на згло ба ша ке
4631500 Ар тро пла сти ка 3 ин тер фа лан ге ал на згло ба ша ке
4631800 Ар тро пла сти ка 4 ин тер фа лан ге ал на згло ба ша ке
4632100 Ар тро пла сти ка ≥ 5 ин тер фа лан ге ал них згло бо ва 

ша ке

1463Артропластикаметакарпофалангеалногзглоба

4630901 Ар тро пла сти ка 1 ме та кар по фа лан ге ал ног згло ба
4631201 Ар тро пла сти ка 2 ме та кар по фа лан ге ал на згло ба
4631501 Ар тро пла сти ка 3 ме та кар по фа лан ге ал на згло ба
4631801 Ар тро пла сти ка 4 ме та кар по фа лан ге ал на згло ба
4632101 Ар тро пла сти ка ≥ 5 ме та кар по фа лан ге ал них згло бо ва

1464Осталеартропластикефалангеалногзглобашаке

Укључује:про це ду ре на јед ном згло бу
пре нос те ти ве
4630600 Ин тер по зи циј ска ар тро пла сти ка ин тер фа лан ге ал

ног згло ба ша ке
4630601 Ин тер по зи циј ска ар тро пла сти ка ме та кар по фа лан

ге ал ног згло ба
4630700 Ар тро пла сти ка во лар не ве зив не пло че ин тер фа лан

ге ал ног згло ба ша ке
4630701 Ар тро пла сти ка во лар не ве зив не пло че ме та кар по

фа лан ге ал ног згло ба

1465Репарацијалигаментаиличаурефалангеалногзглоба
шаке

4633000 Ре па ра ци ја ли га мен та или кап су ле ин тер фа лан ге ал
ног згло ба ша ке

4633300 Ре па ра ци ја ли га мен та или кап су ле ин тер фа лан ге ал ног 
згло ба ша ке са сло бод ним тки вом за пре са ђи ва ње или им план том

4633001 Ре па ра ци ја ли га мен та или кап су ле ме та кар по фа
лан ге ал ног згло ба

4633301 Ре па ра ци ја ли га мен та или кап су ле ме та кар по фа
лан ге ал ног згло ба са сло бод ним тки вом за пре са ђи ва ње или им
план том

1466Репарацијатетивешаке

Ре па ра ци ја те ти ве руч ног згло ба
4641700 Пре но ше ње те ти ве ша ке
Тран сплан та ци ја те ти ве ша ке
4642600 При мар на ре па ра ци ја те ти ве флек со ра ша ке, прок

си мал но од фи бро зне овој ни це те ти ва флек со ра пр сти ју (у ни воу 
ме та кар пал них гла ви ца, А1 пу ли)

4642900 Се кун дар на ре па ра ци ја те ти ве флек со ра ша ке, 
прок си мал но од фи бро зне

овој ни це те ти ва флек со ра пр сти ју (у ни воу ме та кар пал них 
гла ви ца, А1 пу ли)

4643200 При мар на ре па ра ци ја те ти ве флек со ра ша ке, дис
тал но од фи бро зне овој ни це те ти ва флек со ра пр сти ју (у ни воу ме
та кар пал них гла ви ца, А1 пу ли)

4643500 Се кун дар на ре па ра ци ја те ти ве флек со ра ша ке, дис
тал но од фи бро зне овој ни це те ти ва флек со ра пр сти ју (у ни воу ме
та кар пал них гла ви ца, А1 пу ли)

4642000 При мар на ре па ра ци ја те ти ве екс тен зо ра ша ке
4642300 Се кун дар на ре па ра ци ја те ти ве екс тен зо ра ша ке

1467Осталепроцедуререпарацијанашаци

4650400 Не у ро ва ску лар ни ре жањ за ша ку због инер ва ци је 
ја го ди це пр ста (тки во вр ха пр ста)

4650700 Тран спо зи ци ја пр ста ша ке на ва ску лар ној пе тељ ци
Тран сфер пр ста ша ке на ва ску лар ној пе тељ ци
4638400 Ре па ра ци ја ло кал ним ре жњем ко же због Ди пи тре

но ве кон трак ту ре
Zпла сти ка због Ди пи тре но ве кон трак ту ре
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– фа сци ек то ми ја
– фа сци о то ми ја
4649200 Ис пра вља ње кон трак ту ре пр ста ша ке
Укључује:ме ко тки во, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: ко рек ци ју Ди пи тре но ве кон трак ту ре:
– фа сци ек то ми ју
– фа сци о то ми ју 
– опу шта ње кап су ле згло ба
4796302 Ре кон струк ци ја те ти ве ша ке, ако на дру гом ме сту 

ни је кла си фи ко ва но
Те но пла сти ка ша ке, ако дру га чи је ни је на зна че но
9054700 Ре кон струк ци ја ми ши ћа или фа сци је ша ке, не кла

си фи ко ва на на дру гом ме сту
9054800 Оста ли пла стич нохи рур шки по ступ ци на ша ци

1468Осталепроцедуререпарацијанаручномзглобу

4922402 Ар тро скоп ска осте о пла сти ка руч ног згло ба
Укључује: екс ци зи ју дис тал не ул не
4922700 Ар тро скоп ска фик са ци ја осте о хон драл ног фраг

мен та руч ног згло ба иглом или за врт њем
Ста би ли за ци ја ли га мен тар не по вре де на згло бу ша ке
4920000 Ар тро де за ра ди о кар пал ног згло ба
Ар тро де за згло ба ша ке
Укључује:пре са ђи ва ње ка ле ма ко сти
фик са ци ју
узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
4632400 Ар тро пла сти ка кар пал не ко сти
За ме на кар пал не ко сти ко ри шће њем при дру же не те ти ве или 

дру гог ме ког тки ва
Ре сек ци о на ар тро пла сти ка кар пал не ко сти
Укључује:си но ви јек то ми ју
тран сфер те ти ве или ре ин сер ци ја
4920600 Екс ци зиј ска ар тро пла сти ка руч ног згло ба
Укључује: прок си мал ну кар пек то ми ју
сти ло и дек то ми ју
4920900 Пот пу на ар тро пла сти ка руч ног згло ба
Пот пу на за ме на руч ног згло ба
9054200 Оста ле ре кон стурк ци је на руч ном згло бу

14.7.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1469Процедуререконструкцијенашаци

4640800 Ре кон струк ци ја те ти ве ша ке по мо ћу пре са ђи ва ња 
те ти ве

4641100 Ре кон струк ци ја фи бро зне овој ни це те ти ва флек со ра 
(pulley) ша ке по мо ћу пре са ђи ва ња те ти ве



4644400 Ре кон струк ци ја де фор ми те та пр ста по ти пу „ру пи
це за дуг ме” (Boutonnièredeformity)

4644700 Ре кон струк ци ја де фор ми те та пр ста по ти пу „ру пи
це за дуг ме” 

(Boutonnièredeformity) са опу шта њем кон трак ту ре згло ба
4634500 Ре кон струк ци ја дис тал ног ра диоул нар ног згло ба 
Ста би ли за ци ја дис тал ног ра диоул нар ног згло ба
Укључује:екс ци зи ју дис тал ног окрај ка ра ди ју са
фу зи ју
пла сти ку ли га мен та
5039601 Ам пу та ци ја члан ка пр ста ша ке са ре кон струк ци јом 

ли га мен та или згло ба
Напомена: Из во ди се код:
– кон ге ни тал ног де фор ми те та
– ду плих пр сти ју

1470Процедуререконструкцијенаручномзглобу

4921500 Ре кон струк ци ја руч ног згло ба
Укључује:ре па ра ци ја:
– кап су ле
– ли га мен та

14.7.7РЕВИЗИЈА

1471Процедуреревизијенашациилипрсту

4648300 Ре ви зи ја ам пу та ци о ног па трљ ка на ша ци или пр сту
Ре ам пу та ци ја ам пу та ци о ног па трљ ка на ша ци или пр сту
4638700 Ре ви зи ја пал мар не фа сци ек то ми је због Ди пи тре но

ве кон трак ту ре ко ја за хва та 1 прст 
4639000 Ре ви зи ја пал мар не фа сци ек то ми је због Ди пи тре но

ве кон трак ту ре ко ја за хва та 2 пр ста 
4639300 Ре ви зи ја пал мар не фа сци ек то ми је због Ди пи тре но

ве кон трак ту ре ко ја за хва та ≥ 3 пр сти ју 

1472Процедуреревизијенашациилиручномзглобу

4921000 Ре ви зи о на ар тро пла сти ка на руч ном згло бу
Укључује: про це ду ру укла ња ња про те зе
4921100 Ре ви зи о на ар тро пла сти ка руч ног згло ба са ко шта

ним граф том 
Укључује: узи ма ње ка ле ма ко сти
про це ду ру укла ња ња про те зе

14.7.8ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1473Процедурезбогчекићастогпрста

4643800 За тво ре на фик са ци ја че ки ћа стог пр ста
4644100 Отво ре на ре па ра ци ја че ки ћа стог пр ста
Укључује: фик са ци ју са Кирш неровим игла ма
4644200 Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма че ки ћа стог 

пр ста
Укључује:про це ду ру укљу чу ју ћи > 1/3 ба зе дис тал ног фа

ланк са

1474Процедурезбогганглионашакеилиручногзглоба

4649500 Екс ци зи ја му ко зне ци сте пр ста ша ке
4649400 Екс ци зи ја ган гли о на ша ке
Ган гли о нек то ми ја ша ке, ако дру га чи је ни је на зна че но
4649501 Екс ци зи ја ган гли о на дис тал ног де ла пр ста ша ке
4649800 Екс ци зи ја ган гли о на те тив не овој ни це флек со ра 

ша ке
4650000 Екс ци зи ја ган гли о на дор зал не стра не руч ног згло ба
4650200 Екс ци зи ја ре ку рент ног ган гли о на дор зал не стра не 

руч ног згло ба
4650100 Екс ци зи ја ган гли о на во лар не стра не руч ног згло ба
4650300 Екс ци зи ја ре ку рент ног ган гли о на во лар не стра не 

руч ног згло ба

14.8КАРЛИЦА,КУК
Укључује: фе мур, прок си мал ни део и те ло
са кро и ли јач ни зглоб
бу ти ну

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.8.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,ОДСТРАЊЕЊЕ

1476Имобилизацијаилитракцијазбогпрелома
илиишчашењакарлицеиликука

Нео пе ра тив ни трет ман пре ло ма или иш ча ше ња кар ли це или 
згло ба ку ка 

4748000 Трак ци ја због пре ло ма кар ли це
4749200 Имо би ли за ци ја пре ло ма аце та бу лу ма
4749500 Трак ци ја због пре ло ма аце та бу лу ма
5035200 Имо би ли за ци ја иш ча ше ног згло ба ку ка
4751600 Трак ци ја због пре ло ма фе му ра

14.8.2ИНЦИЗИЈА

1478Остеотомија(кортикотомија)карлице,кукаилифемура

Укључује:кли на сту осте о то ми ју
4842400 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кар ли це
4842700 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кар ли це са уну тра

шњом фик са ци јом 
48427001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом 
4842401 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) прок си мал ног фе му ра
4842701 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) прок си мал ног фе му ра 

са уну тра шњом фик са ци јом
48427011 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) прок си мал ног фе му

ра са спо ља шњом фик са ци јом
4842402 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) сред њег де ла фе му ра
5039400 Мул ти пле пе ри а це та бу лум ске осте о то ми је
Укључује:уну тра шњу фик са ци ју
Напомена: Из во ди се код аце та бу лар не дис пла зи је (раз вој ни 

по ре ме ћај ку ка)
4842702 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) сред њег де ла фе му ра 

са уну тра шњом фик са ци јом
48427021 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) сред њег де ла фе му ра 

са спо ља шњом фик са ци јом

1479Фиксацијапреломакарлицеилифемура

4748300 Имо би ли за ци ја пре ло ма кар ли це
Искључује: про це ду ру код отво ре не ре по зи ци је пре ло ма
4749800 Фик са ци ја пре ло ма аце та бу лу ма
Укључује: трак ци ју
Искључује: про це ду ру код отво ре не ре по зи ци је пре ло ма
4751900 Фик са ци ја пре ло ма тро хан тер ног или суб ка пи тал

ног де ла фе му ра
Укључује:фрак ту ру:
– вра та }
– пе ри тро хан те рич ну  } фе му ра
– суб тро хан те рич ну  } 
ре дук ци ја (ре по зи ци ја) фрак ту ре 
4751300 Фик са ци ја због дис руп ци је са кро и ли јач ног згло ба 
Искључује: про це ду ру код отво ре не ре по зи ци је пре ло ма

1480Опуштањеконтрактурекука

Укључује:осло ба ђа ње об ту ра тор ног нер ва
про ду жа ва ње или пре се ца ње те ти ва адук то ра и псо а са 
5037500 Ме ди јал но опу шта ње кон трак ту ре ку ка, јед но стра но
5037800 Ме ди јал но опу шта ње кон трак ту ре ку ка, обо стра но
5038100 Пред ње опу шта ње кон трак ту ре ку ка, јед но стра но
5038400 Пред ње опу шта ње кон трак ту ре ку ка, обо стра но

1481Осталеинцизијенакуку

4936000 Ар тро ско пи ја ку ка
Искључује: про це ду ру код би оп си је
4936600 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них/ла ба вих 

зглоб них те ла из згло ба ку ка
Искључује: про це ду ру код ар тро то ми је 
4930300 Ар тро то ми ја ку ка



Укључује:би оп си ју
укла ња ње сло бод ног/ла ба вог те ла
Искључује:ар тро скоп ску би оп си ју
4798200 Фе не стра ци ја вра та и/или гла ве фе му ра
Де ком пре си ја бу ше њем вра та и/или гла ве фе му ра
Укључује:те сти ра ње при ти ска

14.8.3ЕКСЦИЗИЈА

1482Биопсијазглобакука

4936300 Ар тро скоп ска би оп си ја ку ка
Искључује: отво ре ну би оп си ју ку ка

1483Остектомијафемураиликарлице

4842403 Остек то ми ја кар ли це
4842703 Остек то ми ја кар ли це са уну тра шњом фик са ци јом
48427031 Остек то ми ја кар ли це са спо ља шњом фик са ци јом
4842404 Остек то ми ја прок си мал ног де ла фе му ра
4842704 Остек то ми ја прок си мал ног де ла фе му ра са уну тра

шњом фик са ци јом
48427041 Остек то ми ја прок си мал ног де ла фе му ра са спо ља

шњом фик са ци јом
4842405 Остек то ми ја сред њег де ла фе му ра
4842705 Остек то ми ја сред њег де ла фе му ра са уну тра шњом 

фик са ци јом
48427051 Остек то ми ја сред њег де ла фе му ра са спо ља шњом 

фик са ци јом

1484Ампутацијакарлицеиликука

4437000 Дез ар ти ку ла ци ја ку ка
4437300 Ин тер пел ви аб до ми нал на ам пу та ци ја (зад ња че твр

ти на)
Хе ми пел век то ми ја
4436700 Ам пу та ци ја из над ли ни је ко ле на
Ам пу та ци ја кроз бу ти ну

1485Осталепроцедуреексцизијенакарлицииликуку

5022100 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за
хва та кар ли цу

Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме
ких тки ва ко ја на ста је у или ра за ра кор текс су сед не ко сти кар ли це

Искључује: ре кон струк ци ју са ко ри шће њем про те зе, ало
граф та или ауто граф те

9060314 Се кве стрек то ми ја ко сти ју кар ли це
Укључује:па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)
9060315 Се кве стрек то ми ја фе му ра
Укључује:па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)

14.8.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: Отво ре не и за тво ре не ре по зи ци је пре ло ма су де
фи ни са не на по чет ку овог по гла вља

1486Репозицијапреломакарлицеилифемура

4748600 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са уну тра
шњом фик са ци јом пред њег сег мен та

Укључује:ди ја ста зу пу бич не сим фи зе
47486001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом пред њег сег мен та

Укључује:ди ја ста зу пу бич не сим фи зе
47486002 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом пред њег сег мен та 
Укључује:ди ја ста зу пу бич не сим фи зе
4748900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са уну тра

шњом фик са ци јом зад њег сег мен та
Укључује:са кро и ли јач ки зглоб
47489001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом зад њег сег мен та
Укључује:са кро и ли јач ки зглоб
47489002 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом зад њег сег мен та
Укључује:ди ја ста зу пу бич не сим фи зе
4748901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са уну тра

шњом фик са ци јом пред њег и зад њег сег мен та
47489011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом пред њег и зад њег сег мен та
47489012 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма кар ли це са спо ља

шњом фик са ци јом пред њег и зад њег сег мен та
4750100 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма аце та бу лу ма са уну

тра шњом фик са ци јом
Укључује:кап су ло то ми ју
остек то ми ју
осте о то ми ју
47501001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма аце та бу лу ма са спо

ља шњом фик са ци јом
Укључује:кап су ло то ми ју
остек то ми ју
осте о то ми ју
4751601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра
4753100 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра са уну тра

шњом фик са ци јом
Укључује:ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
ин тра ме ду лар ну фик са ци ју
Искључује:про це ду ру код
– вра та } 
– суб ка пи тал ног  } фе му ра
– тро хан те ра }
(пе ри тро хан те рич но)  }
(суб тро хан те рич но)  }
47531001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра са спо ља

шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код
– вра та } 
– суб ка пи тал ног  } фе му ра
– тро хан те ра }
(пе ри тро хан те рич но)  }
(суб тро хан те рич но)  }
4752800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра
4752801 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра са уну тра

шњом фик са ци јом
Укључује:ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
ин тра ме ду лар ну фик са ци ју
Искључује:про це ду ру код
– вра та }
– суб ка пи тал ног  } фе му ра
– тро хан те ра }
(пе ри тро хан те рич но)  }
(суб тро хан те рич но)  }
47528011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма фе му ра са спо ља

шњом фик са ци јом
Искључује:про це ду ру код
– вра та }
– суб ка пи тал ног  } фе му ра
– тро хан те ра }
(пе ри тро хан те рич но)  }
(суб тро хан те рич но)  }

1487Репозицијаишчашењакука

4704800 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња згло ба ку ка
За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња про те зе згло ба ку ка
4705100 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња згло ба ку ка



14.8.5РЕПАРАЦИЈА

1488Пресађивањекостизакарлицуиликук

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
5039300 Пре са ђи ва ње ко сти за кар ли цу
4820000 Пре са ђи ва ње ко сти за фе мур
4820300 Пре са ђи ва ње ко сти за фе мур са уну тра шњом фик

са ци јом
48203001 Пре са ђи ва ње ко сти за фе мур са спо ља шњом фик

са ци јом

1489Артропластиказглобакука

4752200 Хе ми ар тро пла сти ка ку ка уни по лар ном ен до про те зом
Ар тро пла сти ка Остин Мур (AustinMoore)
Искључује: ар тро пла стич ну ре мо де ла ци ју зглоб них по вр

ши на згло ба ку ка – Бир мин гем (Birmingham)
4931200 Ре сек ци о на ар тро пла сти ка згло ба ку ка
Ар трек то ми ја згло ба ку ка 
Укла ња ње про те зе згло ба ку ка без за ме не 
Укључује:уград њу це мент ног дис тан це ра
4931500 Хе ми ар тро пла сти ка згло ба ку ка би по лар ном ен до

про те зом
Искључује: ар тро пла сти ку Остин Мур (AustinMoore)
ар тро пла стич ну ре мо де ла ци ју зглоб них по вр ши на згло ба ку

ка (Бир минг хам)
9060700 Ар тро пла стич на ре мо де ла ци ја зглоб них по вр ши на 

згло ба ку ка, јед но стра но
Бир минг хам  } 
Ме тал  }  пресвлачење зглоб них по вр ши на 

згло ба ку ка, јед но стра но
Укључује:пре са ђи ва ње ко сти
узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
Искључује:ар тро пла сти ку:
– де ли мич ну
– пот пу ну
9060701 Ар тро пла стич на ре мо де ла ци ја зглоб них по вр ши на 

згло ба ку ка, обо стра но
Бир минг хам  } 
Ме тал  }  пре свла че ње зглоб них по вр ши на 

згло ба ку ка, обо стра но
Укључује:пре са ђи ва ње ко сти 
на ба вља ње ма те ри ја ла за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
Искључује:ар тро пла сти ку:
– де ли мич ну
– пот пу ну
4931800 Пот пу на ар тро пла сти ка згло ба ку ка, јед но стра на
Пот пу на за ме на згло ба ку ка
Укључује:пре са ђи ва ње ко сти
узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– на ба вља ње ма те ри ја ла за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
Искључује: ар тро пла стич ну ре мо де ла ци ју зглоб них по вр

ши на згло ба ку ка (Бир минг хам) 
4931900 Пот пу на ар тро пла сти ка згло ба ку ка, обо стра на
Пот пу на за ме на згло ба ку ка
Укључује:пре са ђи ва ње ко сти 
на ба вља ње ма те ри ја ла за пре са ђи ва ње кроз исту ин ци зи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
Искључује: ар тро пла стич ну ре мо де ла ци ју зглоб них по вр

ши на згло ба ку ка (Бир минг хам) 

1490Трансплантацијаилипреношењететиве
илимишићакарлицеиликука

5012100 Тран сплан та ци ја те ти ве м. или оп со а са на ве ли ки 
тро хан тер

5038700 Пре но ше ње те ти ве м. или оп со а са на ве ли ки тро
хан тер

5038701 Пре но ше ње тр бу шне му ску ла ту ре на ве ли ки тро
хан тер

5038702 Пре но ше ње адук то ра на се дал ну кост

1491Осталепроцедуререпарацијенакарлицииликуку

4930000 Ар тро де за са кро и ли јач ног згло ба
4930600 Ар тро де за згло ба ку ка
4850000 Епи фи зе о де за фе му ра
4850600 Епи фи зе о де за фе му ра, ти би је и фи бу ле
5022409 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та кар ли цу са ре кон струк ци јом по мо ћу про те зе
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко ја на ста је у, или ра за ра кор текс су сед не ко сти кар ли це
5022410 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та кар ли цу са ре кон струк ци јом по мо ћу ало граф та
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко ја на ста је у, или ра за ра кор текс су сед не ко сти кар ли це
5022411 Ре сек ци ја у бло ку код ту мо ра ме ких тки ва ко ји за

хва та кар ли цу са ре кон струк ци јом по мо ћу ауто граф та
Напомена: Из во ди се код агре сив не или ма лиг не ле зи је ме

ких тки ва ко ја на ста је у, или ра за ра кор текс су сед не ко сти кар ли це
9055200 Оста ле ре па ра ци је ку ка

14.8.6РЕВИЗИЈА

1492Ревизијаартропластикезглобакука

4934600 Ре ви зи ја хе ми ар тро пла сти ке ку ка 
Ре ви зи ја де ли мич не ар тро пла сти ке ку ка
Укључује:за ме ну:
– аце та бу лу ма са им план том
– ме тал не или ке ра мич ке гла ве
4932400 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ку ка
Де ли мич на ре ви зи ја пот пу не за ме не ку ка 
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка
Укључује:укла ња ње про те зе
Искључује: про це ду ру код:
– ана том ски спе ци фич ног ало граф та 
– за ме не ко сти
4932700 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке згло ба ку ка са ка

ле мом ко сти за аце та бу лум
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка са пре са ђи ва њем ко сти 

за аце та бу лум
Укључује: узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње ко сти
4933000 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке згло ба ку ка са пре

са ђи ва њем ко сти за фе мур
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка са пре са ђи ва њем ко сти 

за фе мур
Укључује:узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње ко сти
4933300 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке згло ба ку ка са пре

са ђи ва њем ко сти за аце та бу лум и фе мур
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка са пре са ђи ва њем ко сти 

за аце та бу луми фе мур
Укључује: узи ма ње ка ле ма за пре са ђи ва ње ко сти
4933900 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке згло ба ку ка са ана

том ски спе ци фич ним ало граф том за аце та бу лу мум
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка са ана том ски спе ци фич

ним ало граф том за аце та бу лум
4934200 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке згло ба ку ка са ана

том ски спе ци фич ним ало граф том за фе мур
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка са ана том ски спе ци фич

ним ало граф том за фе мур
4934500 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке згло ба ку ка са ана

том ски спе ци фич ним ало граф том за аце та бу лум и фе мур
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ку ка са ана том ски спе ци фич

ним ало граф том за аце та бу лум и фе мур

14.8.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1493Процедурекојесеизводезбогсклизнутеепифизеглаве
фемура

Укључује:уну тра шњу фик са ци ју
4752500 За тво ре на ре по зи ци ја ис кли зну ћа епи фи зе гла ве 

фе му ра



4752501 Отво ре на ре по зи ци ја ис кли зну ћа епи фи зе гла ве фе
му ра

14.9КОЛЕНО,НОГА

Укључује: фе мур, дис тал ни део
фи бу лу, те ло и прок си мал ни део
пот ко ле ни цу, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
па те лу
ти би ју, те ло и прок си мал ни део
Искључује: гор њи део но ге (нат ко ле ни цу)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.9.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1495Имобилизацијапреломафибуле,пателеилитибије

Нео пе ра тив но ле че ње пре ло ма
4757600 Имо би ли за ци ја пре ло ма фи бу ле
4757900 Имо би ли за ци ја пре ло ма па те ле
4754300 Имо би ли за ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла те рал ног 

кон ди ла ти би је 
4755200 Имо би ли за ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те рал ног 

кон ди ла ти би је 
4756100 Имо би ли за ци ја пре ло ма те ла ти би је

1496Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиодстрањења
наколенуилинози

9055100 По ста вља ње про те зе за но гу

14.9.2ИНЦИЗИЈА

1497Декомпресијскафасциотомијалиста

4798101 Де ком пре сиј ска фа сци о то ми ја ли ста
4797501 Де ком пре сиј ска фа сци о то ми ја ли ста због акут ног 

ком парт ман син дро ма
Де ком пре сиј ска фа сци о то ми ја ли ста због тра у мат ског ком

прат ман син дро ма
4797801 Де ком пре сиј ска фа сци о то ми ја ли ста због хро нич

ног ком парт ман син дро ма

1498Опуштањеконтрактуреколена

Укључује:ви ше стру ко про ду жа ва ње те ти ве
те но то ми ју
5036300 Зад ње опу шта ње кон трак ту ре ко ле на, јед но стра но
Опу шта ње кон трак ту ре ко ле на, не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
5036600 Зад ње опу шта ње кон трак ту ре ко ле на, обо стра но
5036900 Зад ње опу шта ње кон трак ту ре ко ле на са опу шта њем 

зглоб не кап су ле, јед но стра но
Опу шта ње кон трак ту ре ко ле на са опу шта њем зглоб не ча у ре, 

не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Укључује:опу шта ње укр ште них ли га ме на та 
5037200 Зад ње опу шта ње кон трак ту ре ко ле на са опу шта њем 

зглоб не ча у ре, обо стра но
Укључује:опу шта ње укр ште них ли га ме на та

1499Остеотомија(кортикотомија)дисталногделафемура,
пателе,тибијеилифибуле

Укључује: кли на сту осте о то ми ју
4842406 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) дис тал ног де ла фе му ра
4842706 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) дис тал ног де ла фе му

ра са уну тра шњом фик са ци јом
48427061 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) дис тал ног де ла фе

му ра са спо ља шњом фик са ци јом
9055500 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) па те ле
4841800 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ти би је
4842100 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ти би је са уну тра

шњом фик са ци јом
48421001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ти би је са спо ља

шњом фик са ци јом

4840600 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) фи бу ле
4840900 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) фи бу ле са уну тра

шњом фик са ци јом
48409001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) фи бу ле са спо ља

шњом фик са ци јом

1500Отворенарепозицијаиунутрашњафиксацијапрелома
пателеикондилафемура

4758500 Отво ре на ре по зи ци ја и уну тра шња фик са ци ја пре
ло ма па те ле

47585001 Отво ре на ре по зи ци ја и спо ља шња фик са ци ја пре
ло ма па те ле

47585002 За тво ре на ре по зи ци ја и спо ља шња фик са ци ја пре
ло ма па те ле

4753700 Отво ре на ре по зи ци ја и уну тра шња фик са ци ја пре
ло ма кон ди ла фе му ра

Укључује:фик са ци ју осте о хон драл них фраг ме на та
Искључује:про це ду ру код ре кон струк ци је
47537001 Отво ре на ре по зи ци ја и спо ља шња фик са ци ја пре

ло ма кон ди ла фе му ра
Укључује:фик са ци ју осте о хон драл них фраг ме на та
Искључује:про це ду ру код ре кон струк ци је
47537002 За тво ре на ре по зи ци ја и спо ља шња фик са ци ја пре

ло ма кон ди ла фе му ра
Укључује:фик са ци ју осте о хон драл них фраг ме на та
Искључује:про це ду ру код ре кон струк ци је
4753400 Отво ре на ре по зи ци ја и уну тра шња фик са ци ја 

зглоб ног пре ло ма кон ди ла фе му ра
Укључује:фик са ци ју осте о хон драл них фраг ме на та
Искључује:про це ду ру код ре кон струк ци је
47534001 Отво ре на ре по зи ци ја и спо ља шња фик са ци ја 

зглоб ног пре ло ма кон ди ла фе му ра
Укључује:фик са ци ју осте о хон драл них фраг ме на та
Искључује:про це ду ру код ре кон струк ци је

1501Осталепроцедуреинцизијенаколену

4955700 Ар тро ско пи ја ко ле на 
Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је
– де брид ма на ко ле на
– екс ци зи је ру ба или на бо ра (пли ке) ме ни ску са ко ле на 
– ме ни сцек то ми је 
– си но век то ми је
– скра ћи ва ња ли га мен та
4950001 Ар тро то ми ја ко ле на
4956000 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них/ла ба вих те ла 

из ко ле на
Ар тро скоп ско од стра ње ње стра ног те ла из ко ле на
Искључује: про це ду ру код:
– хон дро пла сти ке
– де брид ма на и:
– хон дро пла сти ке
– им план та 
– ви ше стру ког бу ше ња 
– осте о пла сти ке
4950002 Од стра ње ње сло бод них зглоб них те ла из ко ле на
Од стра ње ње стра ног те ла из ко ле на
Искључује: про це ду ру код ар тро ско пи је
4956002 Ар тро скоп ско пре се ца ње ла те рал них кри ла ча ши це 

ко ле на
Ар тро ско пи ско пре се ца ње ад хе зи ја у ко ле ну
4950004 Опу шта ње ча у ре згло ба ко ле на
Опу шта ње од ад хе зи ја у ко ле ну
4951500 Од стра ње ње про те зе згло ба ко ле на
Укључује:ин сер ци ја:
– це мент ног дис тан це ра
– ан ти би от ског ко шта ног це мен та

14.9.3ЕКСЦИЗИЈА

1502Биопсијаколена

4955701 Ар тро скоп ска би оп си ја ко ле на
Пунк ци ја ко ле на
4950000 Отво ре на би оп си ја ко ле на



1503Артроскопскаексцизијанаколену

4955800 Ар тро скоп ска то а ле та згло ба ко ле на 
4956001 Ар тро скоп ска об ра да ли га мен та ко ле на
4956600 Ар тро скоп ска си но ви јек то ми ја згло ба ко ле на
4955702 Ар тро скоп ска екс ци зи ја ру ба или на бо ра ме ни ску са 

ко ле на 
4956003 Ар тро скоп ска ме ни сцек то ми ја згло ба ко ле на

1504Ексцизијакостиколенаилиноге

4842407 Остек то ми ја дис тал ног де ла фе му ра
4842707 Остек то ми ја дис тал ног де ла фе му ра са уну тра

шњом фик са ци јом
48427071 Остек то ми ја дис тал ног де ла фе му ра са спо ља

шњом фик са ци јом
4841801 Остек то ми ја ти би је
4842101 Остек то ми ја ти би је са уну тра шњом фик са ци јом
48421011 Остек то ми ја ти би је са спо ља шњом фик са ци јом
4840601 Остек то ми ја фи бу ле
4840901 Остек то ми ја фи бу ле са уну тра шњом фик са ци јом
48409011 Остек то ми ја фи бу ле са спо ља шњом фик са ци јом
5035400 Ре сек ци ја и уну тра шњом фик са ци ја ти би је због 

кон ге ни тал не псе у до ар тро зе 
4950304 Па те лек то ми ја
Искључује: про це ду ру са по нов ним учвр шће њем те ти ве
9060316 Се кве стрек то ми ја ти би је
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти 
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)
9060317 Се кве стрек то ми ја фи бу ле
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја
– на док на да де фек та (блок 1578)

1505Осталипоступциексцизијенаколенуилинози

3011400 Екс ци зи ја Бе ке ро ве(Baker) ци сте 
Пунк ци ја Бе ке ро ве (Baker) ци сте
4950900 Си но ви јек то ми ја згло ба ко ле на
4950300 Ме ни сцек то ми ја згло ба ко ле на
4436701 Дез ар ти ку ла ци ја у ко ле ну
4436702 Ам пу та ци ја ис под ко ле на 

14.9.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма и иш
ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља 

1506Репозицијаишчашењаколенаилипателе

4705400 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња згло ба ко ле на
4705700 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња па те ле
4706000 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња па те ле

1507Затворенарепозицијапреломакондилатибије

4754600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла те
рал ног кон ди ла ти би је

4754601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла те
рал ног кон ди ла ти би је са уну тра шњом фик са ци јом

47546011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла
те рал ног кон ди ла ти би је са спо ља шњом фик са ци јом

4755500 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те
рал ног кон ди ла ти би је

4755501 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те
рал ног кон ди ла ти би је са уну тра шњом фик са ци јом

47555011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те
рал ног кон ди ла ти би је са спо ља шњом фик са ци јом

1508Отворенарепозицијапреломакондилатибије

4754900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла те
рал ног кон ди ла ти би је

4754901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла те
рал ног кон ди ла ти би је са уну тра шњом фик са ци јом

47549011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног или ла
те рал ног кон ди ла ти би је са спо ља шњом фик са ци јом

4755800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те
рал ног кон ди ла ти би је

4755801 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те
рал ног кон ди ла ти би је са уну тра шњом фик са ци јом

47558011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме ди јал ног и ла те
рал ног кон ди ла ти би је са спо ља шњом фик са ци јом

1509Затворенарепозицијапреломателатибије

4756400 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ти би је
4756600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ти би је са уну

тра шњом фик са ци јом
Укључује: ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
ин тра ме ду лар ну фик са ци ју
47566001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ти би је са спо

ља шњом фик са ци јом
4756700 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма те ла 

ти би је 
4756602 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма те ла 

ти би је са уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
ин тра ме ду лар ну фик са ци ју
47566021 За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма те

ла ти би је са спо ља шњом фик са ци јом
4756401 За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле
За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле:
– гла ве
– не кла си фи ко ван на дру гом ме сту
– прок си мал не
– те ла
Искључује: дис тал ну фи бу лу
4756604 За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле са уну тра

шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле:
– гла ве  }
– не кла си фи ко ван 
на дру гом ме сту  } са фик са ци јом
– прок си мал не }
– те ла }
Искључује: дис тал ну фи бу лу
47566041 За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле са спо ља

шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле:
– гла ве  }
– не кла си фи ко ван 
на дру гом ме сту  } са фик са ци јом
– прок си мал не }
– те ла }
Искључује: дис тал ну фи бу лу

1510Отворенарепозицијапреломателатибије

Укључује: про це ду ру са пре ло мом фи бу ле
4757000 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ти би је
4756601 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ти би је са уну

тра шњом фик са ци јом
Укључује: ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
ин тра ме ду лар ну фик са ци ју
47566011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма те ла ти би је са спо

ља шњом фик са ци јом
4757300 Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма те ла ти би је
4756603 Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма те ла ти би је 

са уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: ми ни мал но ин ва зив ну фик са ци ју пло чом (МИ ПО)
ин тра ме ду лар ну фик са ци ју
47566031 Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма те ла ти би

је са спо ља шњом фик са ци јом



4757001 Отво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле
Отво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле:
– гла ве
– не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
– прок си мал не
– те ла
Искључује: дис тал ну фи бу лу
4756605 Отво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле са уну тра

шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле:
– гла ве  }
– не кла си фи ко ва на 
на дру гом ме сту  } са уну тра шњом фик са ци јом
– прок си мал не }
– те ла }
Искључује:дис тал ну фи бу лу
47566051 Отво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле са спо ља

шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја фрак ту ре фи бу ле:
– гла ве  }
– не кла си фи ко ва на 
на дру гом ме сту  } са спо ља шњом фик са ци јом
– прок си мал не }
– те ла }
Искључује:дис тал ну фи бу лу

14.9.5РЕПАРАЦИЈА

1511Одстрањењеслободнихзглобнихтела
иззглобаколенасарепарацијом

4956102 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них зглоб них те
ла из згло ба ко ле на са де брид ма ном, осте о пла сти ком или хон дро
пла сти ком 

Ар тро скоп ско од стра ње ње стра них те ла из згло ба ко ле на са:
– хон дро пла сти ком
– де брид ма ном
– осте о пла сти ком
4956202 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них зглоб них те

ла из згло ба ко ле на са хон дро пла сти ком и ви ше стру ким бу ше њем 
или при ме ном им план та

Ар тро скоп ско од стра ње ње стра них те ла из згло ба ко ле на са 
хон дро пла сти ком и ви ше стру ким бу ше њем или при ме ном им
план та

Укључује: де брид ман
oстеопластику

1512Артродезазглобаколена

Искључује: ре ви зи ју ар тро де зе ко ле на
4950901 Ар тро де за згло ба ко ле на са уну тра шњом фик са ци јом
49509011 Ар тро де за згло ба ко ле на са спо ља шњом фик са ци јом
4951200 Ар тро де за згло ба ко ле на са од стра ње њем про те зе

1513Пресађивањекостизатибију

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– при ба вља ње ка ле ма ко сти кроз одво је ну ин ци зи ју
4820600 Пре са ђи ва ње ко сти за ти би ју
4820900 Пре са ђи ва ње ко сти за ти би ју са уну тра шњом фик

са ци јом
48209001 Пре са ђи ва ње ко сти за ти би ју са спо ља шњом фик

са ци јом

1514Латералноопуштањезглобаколенасарепарацијом

4956100 Ар тро скоп ско ла те рал но пре се ца ње ре ти на ку ла 
и ми шић них екс тен зи ја ко ле на са де брид ма ном, осте о пла сти ком 
или хон дро пла сти ком

4956200 Ар тро скоп ско ла те рал но пре се ца ње ре ти на ку ла и 
ми шић них екс тен зи ја ко ле на са хон дро пла сти ком и ви ше стру ким 
бу ше њем или при ме ном им план та

Укључује: де брид ман
осте о пла сти ку

1515Ресекцијафемураитибијесарепарацијом

5041100 Ре сек ци ја дис тал ног де ла фе му ра и прок си мал ног 
де ла ти би је са фу зи јом ко ле на

5041400 Ре сек ци ја дис тал ног де ла фе му ра и прок си мал ног 
де ла ти би је са фу зи јом ко ле на и ро та ци о ном пла сти ком (Borggre-
veVanNes)

1516Преношењететиве,лигаментаиликостиколена
илиноге

5035700 Тран сфер/тран спо зи ци ја те ти ве m.rectusfemorisa
5035701 Тран сфер/тран спо зи ци ја те ти ва уну тра шњих флек

со ра ко ле на (ме ди јал не хам стринг те ти ве)
5035702 Тран сфер/тран спо зи ци ја те ти ва спо ља шњих флек

со ра ко ле на (ла те рал не хам стринг те ти ве)
5036000 Тран сфер/тран спо зи ци ја те ти ва спо ља шњих и уну

тра шњих флек со ра ко ле на (ме ди јал не и ла те рал не хам стринг те ти ве)
4950303 Тран сфер/тран спо зи ци ја те ти ве или ли га мен та ко

ле на, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: пре но ше ње:
– те ти ва ко је се са спо ља шње стра не спу шта ју на ко ле но
– те ти ва ко је се са уну тра шње стра не спу шта ју на ко ле но
– те ти ве m.rectusfemorisa
5042300 Тран сфер/тран спо зи ци ја фи бу ле на ти би ју са уну

тра шњом фик са ци јом
50423001 Тран сфер/тран спо зи ци ја фи бу ле на ти би ју са спо

ља шњом фик са ци јом

1517Артроскопскаменисцектомијазглобаколена
сарепарацијом

4956101 Ар тро скоп ска ме ни сцек то ми ја ко ле на са де брид ма
ном, осте о пла сти ком или хон дро пла сти ком

4956201 Ар тро скоп ска ме ни сцек то ми ја ко ле на са хон дро
пла сти ком и ви ше стру ким бу ше њем или при ме ном им план та

Укључује: де брид ман
осте о пла сти ку

1518Артропластиказглобаколена

4951700 Уни кон ди лар на ар тро пла сти ка ко ле на
Пар ци јал на за ме на згло ба ко ле на
Про тет ска за ме на у јед ном ком парт ма ну
4951800 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на, јед но стра но
Пот пу на за ме на згло ба ко ле на, јед но стра но
Укључује: по ста вља ње ве штач ке ча ши це
Искључује: ре ви зи ју пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на
4951900 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на, обо стра но
Пот пу на за ме на згло ба ко ле на, обо стра но
Укључује: по ста вља ње ве штач ке ча ши це 
Искључује: ре ви зи ју пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на 
4953401 Пот пу на за ме на ар тро пла сти ком па те ло фе мо рал ног 

згло ба ко ле на
По ста вља ње ве штач ке ча ши це 

1519Артропластиказглобаколенасаграфтомкости
зафемурилитибију

Пот пу на за ме на згло ба ко ле на са пре са ђи ва њем ко сти
Укључује: по ста вља ње ве штач ке ча ши це
узи ма ње ко шта ног ка ле ма
Искључује:ре ви зи ју ар тро пла сти ке ко ле на са граф том ко сти
4952100 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на са граф том ко сти за 

фе мур, јед но стра но
4952101 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на са граф том ко сти за 

фе мур, обо стра но
4952102 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на са граф том ко сти за 

ти би ју, јед но стра но
4952103 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на са граф том ко сти за 

ти би ју, обо стра но
4952400 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на са граф том ко сти за 

фе мур и ти би ју, јед но стра но
4952401 Пот пу на ар тро пла сти ка ко ле на са граф том ко сти за 

фе мур и ти би ју, обо стра но



1520Осталипоступцирепарацијенаколенуилинози

4956300 Ар тро скоп ска ре па ра ци ја ме ни ску са ко ле на
Укључује: пре са ђи ва ње:
– хр ска ви це
– осте о хон драл ног ка ле ма
4850300 Епи фи зе о де за ти би је и фи бу ле
Искључује: епи фи зе о де зу ти би је, фи бу ле и фе му ра
4758200 Па те лек то ми ја са ре кон струк ци јом екс тен зор ног 

ме ха ни зма
4950301 Ста би ли за ци ја и ре кон струк ци ја па те ло фе мо рал ног 

згло ба
Ту бер кул ти би је:
Елм слиТри ја (Elmslie-Trillat)осте о то ми ја/кор ти ко то ми ја
Фул кер сон(Flukerson)осте о то ми ја/кор ти ко то ми ја
Ма ке (Maquet) осте о то ми ја/кор то ко то ми ја
адван смент
ту бер ку ло пла сти ка
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ар тро ско пи ја ко ле на
Искључује:ре ви зи ју па те ло фе мо рал не ста би ли за ци је ко ле на
4955801 Ар тро скоп ска хон дро пла сти ка ко ле на
Искључује: про це ду ру са од стра ње њем сло бод ног зглоб ног 

те ла 
4955900 Ар тро скоп ска хон дро пла сти ка ко ле на са ви ше стру

ким бу ше њем или при ме ном им план та
Ар тро скоп ска мо за ик пла сти ка
Укључује: де брид ман
осте о пла сти ку
4950302 Хон дро пла сти ка ко ле на
Мо за ик пла сти ка 
4955802 Ар тро скоп ска осте о пла сти ка ко ле на
4950305 Осте о пла сти ка ко ле на
4956900 Ква дри цеп спла сти ка ко ле на
Укључује: опу шта ње ми ши ћа или те ти ве
9059800 Оста ле ре па ра ци је ко ле на

14.9.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1521Унутрашњафиксацијапреломафемура
илитибијесареконструкцијом

4758800 Уну тра шња фик са ци ја зглоб ног пре ло ма кон ди ла 
фе му ра са ре па ра ци јом или ре кон струк ци јом ли га ме на та

4758801 Уну тра шња фик са ци ја зглоб ног пре ло ма зглоб не 
по вр ши не ти би је са ре па ра ци јом или ре кон струк ци јом ли га ме на та

4759100 Уну тра шња фик са ци ја зглоб ног пре ло ма кон ди ла 
фе му ра и зглоб не по вр ши не ти би је са ре па ра ци јом или ре кон
струк ци јом ли га ме на та

1522Поступциреконструкцијенаколену

Укључује: сте пе но пла сти ку
Искључује: ре ви зи ју ре кон струк ци је
4953900 Ар тро скоп ска ре кон струк ци ја ко ле на
Укључује: ре па ра ци ја или ре кон струк ци ју ли га ме на та:
– ко ла те рал них
– укр ште них
4953901 Ре кон струк ци ја ко ле на
Укључује: ре па ра ци ја или ре кон струк ци ју ли га ме на та:
– ко ла те рал них
– укр ште них
4954200 Ар тро скоп ска ре кон струк ци ја укр ште них ли га ме

на та ко ле на са ре па ра ци јом ме ни ску са 
Ар тро скоп ска ре па ра ци ја кру ци јат них ли га ме на та ко ле на са 

ре па ра ци јом ме ни ску са
Укључује: де брид ман
ре па ра ци ја ко ла те рал ног ли га мен та
4954201 Ре кон струк ци ја укр ште них ли га ме на та ко ле на са 

ре па ра ци јом ме ни ску са 
Ре па ра ци ја кру ци јат них ли га ме на та ко ле на са ре па ра ци јом 

ме ни ску са
Укључује: де брид ман
ре па ра ци ја ко ла те рал ног ли га мен та

5041700 Ре кон струк ци ја ко ле на ко ја укљу чу је пре но ше ње 
фи бу ле или ти би је и ре па ра ци ју екс тен зор ног ме ха ни зма

14.9.7РЕВИЗИЈА

1523Ревизијапотпунеартропластикеколенасаграфтом
костизафемурилитибију

Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ко ле на са граф том ко сти
Укључује: узи ма ње ко шта ног ка ле ма
4953000 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на са граф том 

ко сти за фе мур
4953001 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на са граф том 

ко сти за ти би ју
4953300 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на са граф том 

ко сти за фе мур и ти би ју
4955400 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на са ана том

ски спе ци фич ним ало граф том
Укључује: про це ду ру за ти би ју или фе мур

1524Осталипоступциревизијенаколену

4954500 Ре ви зи ја ар тро де зе ко ле на
4954800 Ре ви зи ја па те ло фе мо рал не ста би ли за ци је ко ле на
4955100 Ре ви зи ја ре кон струк тив ног хи рур шког за хва та на 

ко ле ну
4952700 Ре ви зи ја пот пу не ар тро пла сти ке ко ле на
Ре ви зи ја пот пу не за ме не згло ба ко ле на
Укључује: укла ња ње про те зе
Искључује: про це ду ру са:
– ана том ски спе ци фич ним ало граф том
– ауто граф том 
– са мо па те лар ну ре мо де ла ци ју (resurfacing)
9056200 Ар тро пла сти ка ча ши це
Ин сер ци ја па те ле као:
– дуг ме та
– ку по ле
– им план та
Искључује: про це ду ру са:
– пот пу ном ар тро пла сти ком ко ле на
– са граф том ко сти за фе мур или ти би ју 
– ре ви зи ју ар тро пла сти ке па те ло фе мо рал ног згло ба ко ле на

14.10СКОЧНИЗГЛОБ,СТОПАЛО

Укључује: дис тал на фи бу ла укљу че на у скоч ни зглоб
ма ле о лу си
ме та тар зус
тар зус
прст на но зи

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.10.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1526Поступциимобилизацијенаскочномзглобуилистопалу

Нео пе ра тив ни трет ман фрак ту ре или дис ло ка ци је скоч ног 
згло ба или сто па ла

4972100 Имо би ли за ци ја код по вре да, обо ље ња и ста ња Ахи
ло ве те ти ве

4760600 Имо би ли за ци ја пре ло ма пет не ко сти
4760601 Имо би ли за ци ја иш ча ше ња пет не ко сти
4760602 Имо би ли за ци ја пре ло ма та лу са
4762700 Имо би ли за ци ја пре ло ма тар зу са
4760603 Имо би ли за ци ја иш ча ше ња та лу са
4763300 Имо би ли за ци ја пре ло ма ме та тар зу са
4759400 Имо би ли за ци ја пре ло ма скоч ног згло ба, не кла си

фи ко ва но на дру гом ме сту

14.102ИНЦИЗИЈА

1528Остеотомија(кортикотомија)скочногзглобаилистопала

Укључује: кли на ста осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја)
4840615 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти тар зу са



4840915 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти тар зу са са уну
тра шњом фик са ци јом

48409151 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти тар зу са са спо
ља шњом фик са ци јом

4840002 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти ме та тар зу са
Искључује: осте о сто ми ју пр ве ме та тар зал не ко сти:
– обо стра но
– јед но стра но
4840300 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти ме та тар зу са са 

уну тра шњом фик са ци јом
48403001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти ме та тар зу са са 

спо ља шњом фик са ци јом
4840003 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти пр ста на но зи
4840301 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти пр ста на но зи са 

уну тра шњом фик са ци јом
48403011 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ко сти пр ста на но зи 

са спо ља шњом фик са ци јом

1529Осталипоступциинцизијенаскочномзглобу

4970000 Ар тро ско пи ја скоч ног згло ба
Искључује: про це ду ру са:
– би оп си јом скоч ног згло ба
– об ра дом осте о фи та
4970600 Ар тро то ми ја скоч ног згло ба
4970302 Ар тро скоп ско од стра ње ње сло бод них/ла ба вих те ла 

из скоч ног згло ба
Ар тро скоп ско од стра ње ње стра них те ла из скоч ног згло ба
4970602 Од стра ње ње сло бод них/ла ба вих зглоб них те ла из 

скоч ног згло ба
4970603 Опу шта ње кон трак ту ре скоч ног згло ба

1530Осталипоступциинцизијенастопалу

4791200 Ин ци зи ја сто па ла због па ро ни хи је
Ин ци зи ја ин фек ци је око нок та пр сти ју сто па ла
4980600 Суб ку та на те но то ми ја у под руч ју сто па ла
4980900 Отво ре на те но то ми ја у под руч ју сто па ла
Искључује: про це ду ру са те но пла сти ком
4985400 План тар на фа сци о то ми ја
Сте ин дле ров (Steindler) по сту пак
9055600 Те но ли за Ахи ло ве флек сор не или екс тен зор не те

ти ве сто па ла

14.10.3ЕКСЦИЗИЈА

1531Поступциартроскопскеексцизијенаскочномзглобу

4970001 Ар тро скоп ска би оп си ја скоч ног згло ба
4970301 Ар тро скоп ска об ра да осте о фи та скоч ног згло ба
4970304 Ар тро скоп ска си но ви јек то ми ја скоч ног згло ба

1532Ексцизијакостистопала

4793301 Абла ци ја ег зо сто зе ко сти сто па ла
Укључује: прст на но зи
5033300 Екс ци зи ја због тар зал не ко а ли ци је
Кли на ста осте о то ми ја/кор то ко то ми ја кал ка не у са због тар зал

не ко а ли ци је
4840916 Остек то ми ја ко сти тар зу са са уну тра шњом фик са

ци јом
48409161 Остек то ми ја ко сти тар зу са са спо ља шњом фик са

ци јом
4840616 Остек то ми ја ко сти тар зу са
4840004 Остек то ми ја ко сти ме та тар зу са
4840302 Остек то ми ја ко сти ме та тар зу са са уну тра шњом 

фик са ци јом
48403021 Остек то ми ја ко сти ме та тар зу са са спо ља шњом 

фик са ци јом
4840005 Остек то ми ја ко сти пр ста на но зи
4840303 Остек то ми ја ко сти пр ста на но зи са уну тра шњом 

фик са ци јом
48403031 Остек то ми ја ко сти пр ста на но зи са спо ља шњом 

фик са ци јом

1533Ампутацијаскочногзглобаилистопала

4433800 Ам пу та ци ја пр ста на но зи
4435800 Ам пу та ци ја пр ста на но зи са ме та тар зал ном ко сти
9055700 Дез ар ти ку ла ци ја кроз зглоб пр ста на но зи
4436100 Дез ар ти ку ла ци ја кроз скоч ни зглоб
4436400 Ме ди о тар зал на ам пу та ци ја
4436401 Тран сме та тар зал на ам пу та ци ја
4436101 Ам пу та ци ја у ни воу скоч ног згло ба кроз ма ле о лу се 

ти би је и фи бу ле

1534Осталипоступциексцизијенаскочномзглобу
илистопалу

4981800 Екс ци зи ја тр на пет не ко сти 
4986600 Не у рек то ми ја у под руч ју сто па ла
Напомена:Из во ди се код не у ри но ма:
– ди ги тал ног
– план тар ног
4985401 План тар на фа сци ек то ми ја
4986000 Си но ви јек то ми ја ме та рар зо фа лан ге ал ног згло ба
5031200 Си но ви јек то ми ја скоч ног згло ба
Искључује: про це ду ру по мо ћу ар тро ско пи је 
9060318 Се кве стрек то ми ја тар зу са
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти 
– фик са ци ја 
9060319 Се кве стрек то ми ја ме та тар зу са
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти 
– фик са ци ја
9060320 Се кве стрек то ми ја члан ка пр ста на но зи
Укључује: па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти
– фик са ци ја

14.10.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За тво ре не и отвор не ре по зи ци је пре ло ма и иш ча
ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља 

1536Затворенарепозицијапреломапетнекости,талуса
илиметатарзуса

4760900 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем 
4760901 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са уну

тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
47609011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са спо

ља шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761200 За тво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма пет не ко сти 
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761201 За тво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма пет не ко сти 

са уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
47612011 За тво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма пет не ко

сти са спо ља шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4760902 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са 
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем 
4760903 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са уну тра

шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем 
47609031 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са спо ља

шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем 



4761206 За тво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма та лу са 
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761207 За тво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма та лу са са 

уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
47612071 За тво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма та лу са са 

спо ља шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4762100 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зо ме та тар зал ног 

згло ба
4762101 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зо ме та тар зал ног 

згло ба са уну тра шњом фик са ци јом
47621011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зо ме та тар зал ног 

згло ба са спо ља шњом фик са ци јом
4763600 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та тар зу са
4763601 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та тар зу са са уну

тра шњом фик са ци јом
47636011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та тар зу са са спо

ља шњом фик са ци јом

1537Затворенарепозицијапреломаскочногзглоба
илипрстананози

4760000 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 
уну тра шњом фик са ци јом син де смо зе фи бу ле или ма ле о лу са

47600001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 
спо ља шњом фик са ци јом син де смо зе фи бу ле или ма ле о лу са

4760300 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 
уну тра шњом фик са ци јом ≥ 2 син де смо зе фи бу ле или ма ле о лу са

47603001 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 
спо ља шњом фик са ци јом ≥ 2 син де смо зе фи бу ле или ма ле о лу са

4766300 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пал ца на но зи
4766301 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пал ца на но

зи са уну тра шњом фик са ци јом
47663011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пал ца на но

зи са спо ља шњом фик са ци јом
4767200 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пр ста на но

зи, осим пал ца на но зи
4767201 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пр ста на но

зи, осим пал ца на но зи, са уну тра шњом фик са ци јом
47672011 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пр ста на но

зи, осим пал ца на но зи, са спо ља шњом фик са ци јом
4759700 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба

1538Отворенарепозицијапреломапетнекости,талуса
илиметатарзуса

4763000 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зу са
4763001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зу са са уну тра

шњом фик са ци јом
47630011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зу са са спо ља

шњом фик са ци јом
4761500 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761501 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са уну

тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
47615011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са спо

ља шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761502 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761503 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са уну тра

шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
47615031 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са спо ља

шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761800 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма пет

не ко сти
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761801 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма пет

не ко сти са уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем

47618011 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма пет
не ко сти са спо ља шњом фик са ци јом

Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761802 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма та лу са
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4761803 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма та лу

са са уну тра шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
47618031 Отво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма та

лу са са спо ља шњом фик са ци јом
Искључује: про це ду ру са иш ча ше њем
4762400 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зо ме те тар зал ног 

згло ба 
4762401 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зо ме та тар зал ног 

згло ба са уну тра шњом фик са ци јом
47624011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма тар зо ме та тар зал ног 

згло ба са спо ља шњом фик са ци јом
4763900 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та тар зу са 
4763901 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та тар зу са са уну

тра шњом фик са ци јом
47639011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма ме та тар зу са са спо

ља шњом фик са ци јом

1539Отворенарепозицијапреломаскочногзглоба
илипрстананози

9055800 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба
4760001 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 

уну тра шњом фик са ци јом син де смо зе, фи бу ле или ма ле о лу са
47600011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 

спо ља шњом фик са ци јом син де смо зе, фи бу ле или ма ле о лу са
4760301 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 

уну тра шњом фик са ци јом две или ви ше син де смо зе, фи бу ле или 
ма ле о лу са

47603011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма скоч ног згло ба са 
спо ља шњом фик са ци јом две или ви ше син де смо зе, фи бу ле или 
ма ле о лу са

4766600 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пал ца на но зи
4766601 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пал ца на но зи 

са уну тра шњом фик са ци јом
47666011 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пал ца на но

зи са спо ља шњом фик са ци јом
4767202 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пр ста на но

зи, осим пал ца на но зи
4767203 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пр ста на но

зи, осим пал ца на но зи, са уну тра шњом фик са ци јом
47672031 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма члан ка пр ста на но

зи, осим пал ца на но зи, са спо ља шњом фик са ци јом

1540Затворенарепозицијаишчашењаскочногзглоба
илистопала

4706300 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња скоч ног згло ба
Укључује: иш ча ше ње тар зу са
4706301 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња скоч ног згло ба са 

уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: иш ча ше ње тар зу са
47063011 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња скоч ног згло ба са 

спо ља шњом фик са ци јом
Укључује: иш ча ше ње тар зу са
4760906 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пет не ко сти 
4760907 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пет не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом
47609071 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пет не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом
4761202 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са иш

ча ше њем
За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма пет не ко сти 

са иш ча ше њем 
4761203 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са иш ча

ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма пет не ко сти 

са иш ча ше њем и уну тра шњом фик са ци јом 



47612031 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са иш
ча ше њем и спо ља шњом фик са ци јом

За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма пет не ко сти 
са иш ча ше њем и спо ља шњом фик са ци јом 

4760904 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња та лу са 
4760905 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња та лу са са уну тра

шњом фик са ци јом
47609051 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња та лу са са спо ља

шњом фик са ци јом
4761204 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем
За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма та лу са са иш

ча ше њем 
4761205 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем и уну тра шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма та лу са са иш

ча ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
47612051 За тво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем и спо ља шњом фик са ци јом
За тво ре на ре по зи ци ја уну тар зглоб ног пре ло ма та лу са са иш

ча ше њем и спо ља шњом фик са ци јом
4706900 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пр ста на но зи
4706901 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пр ста на но зи са 

уну тра шњом фик са ци јом
47069011 За тво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пр ста на но зи са 

спо ља шњом фик са ци јом

1541Отворенарепозицијаишчашењаскочногзглоба
илистопала

4706600 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња скоч ног згло ба
Укључује: иш ча ше ње тар зу са
4706601 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња скоч ног згло ба са 

уну тра шњом фик са ци јом
Укључује: иш ча ше ње тар зу са
47066011 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња скоч ног згло ба са 

спо ља шњом фик са ци јом
Укључује: иш ча ше ње тар зу са
4761504 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пет не ко сти
4761505 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пет не ко сти са 

уну тра шњом фик са ци јом 
47615051 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пет не ко сти са 

спо ља шњом фик са ци јом 
4761804 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са иш

ча ше њем
Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма пет не ко сти са иш ча

ше њем 
4761805 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са иш ча

ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма пет не ко сти са иш ча

ше њем и уну тра шњом фик са ци јом
47618051 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма пет не ко сти са иш

ча ше њем и спо ља шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма пет не ко сти са иш ча

ше њем и спо ља шњом фик са ци јом
4761506 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња та лу са
4761507 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња та лу са са уну тра

шњом фик са ци јом 
47615071 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња та лу са са спо ља

шњом фик са ци јом 
4761806 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем 
Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма та лу са са иш ча ше њем
4761807 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем и уну тра шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем и уну тра шњом фик са ци јом
47618071 Отво ре на ре по зи ци ја пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем и спо ља шњом фик са ци јом
Отво ре на ре по зи ци ја зглоб ног пре ло ма та лу са са иш ча ше

њем и спо ља шњом фик са ци јом
4707200 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пр ста на но зи
4707201 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пр ста на но зи са 

уну тра шњом фик са ци јом 

47072011 Отво ре на ре по зи ци ја иш ча ше ња пр ста на но зи са 
спо ља шњом фик са ци јом 

14.10.5РЕПАРАЦИЈА

1542Репарацијатетивеилилигаментаскочногзглоба
илистопала

4981200 Пре но ше ње те ти ве или ли га мен та сто па ла
Искључује:пре но ше ње те ти ве го ле њач ног ми ши ћа (m.tibialis):
– ан те ри ор но
– по сте ри ор но
5033900 Пре но ше ње те ти ве пред њег го ле њач ног ми ши ћа 

(m.tibialisanterior) на ла те рал ну ко лум ну
Укључује: де ли мич ни или пот пу ни тран сфер
5034200 Пре но ше ње те ти ве зад њег го ле њач ног ми ши ћа (m.

tibialisposterior) кроз ин тер о се ал ну мем бра ну на пред њу или зад
њу стра ну сто па ла

4970900 Ста би ли за ци ја скоч ног згло ба
4971801 Ре па ра ци ја Ахи ло ве те ти ве
Те но то ми ја
Де ље ње Ахи ло ве те ти ве
Ин ци зи ја Ахи ло ве те ти ве
4972400 Се кун дар на (од ло же на) ре па ра ци ја Ахи ло ве те ти ве
4972700 Про ду жа ва ње Ахи ло ве те ти ве
4972800 Про ду жа ва ње те ти ве m.gastrocnemiusа и/или m.so-

leusa
4971800 Оста ле ре па ра ци је те ти ва у под руч ју скоч ног згло ба

1543Артродезаскочногзглоба,стопалаилипрстананози

4971200 Ар тро де за скоч ног згло ба
4981500 Тро стру ка ар тро де за сто па ла
4984500 Ар тро де за пр вог ме та тар зо фа лан ге ал ног згло ба
5011800 Ар тро де за суб та лар ног згло ба
9055900 Ар тро де за пр ста на но зи
Укључује: ин тер фа лан ге ал ну фу зи ју
Искључује: про це ду ру за:
– кан џа сти прст на но зи
– че ки ћа сти прст на но зи

1544Осталипоступцирепарацијанаскочномзглобу
илистопалу

4980901 Отво ре на те но то ми ја у под руч ју сто па ла са те но
пла сти ком

4970305 Ар тро скоп ска хон дро пла сти ка скоч ног згло ба
4970303 Ар тро скоп ска ре па ра ци ја осте о хон драл ног пре ло ма 

скоч ног згло ба
4980000 Примарнa ре па ра ци ја те ти ва флек со ра или екс тен

зо ра сто па ла
4980300 Се кун дар на ре па ра ци ја те ти ва флек со ра или екс

тен зо ра сто па ла
4985700 За ме на ме та тар зо фа лан ге ал ног згло ба
Ар тро пла сти ка ме та тар зо фа лан ге ал ног згло ба
4971500 То тал на ар тро пла сти ка скоч ног згло ба
То тал на за ме на згло ба скоч ног згло ба 
4971600 Ре ви зи о на ар тро пла сти ка скоч ног згло ба
Ре ви зи ја то тал не за ме не згло ба скоч ног згло ба 
Укључује: укла ња ње про те зе
4971700 Ре ви зи о на ар тро пла сти ка скоч ног згло ба са ко шта

ним тран сплан та том
Ре ви зи ја то тал не за ме не згло ба скоч ног згло ба са ко шта ним 

тран сплан та том 
Укључује: узи ма ње ка ле ма укла ња ње про те зе
9059900 Оста ле ре па ра ци је скоч ног згло ба

14.10.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1545Поступциреконструкцијенаскочномзглобуилистопалу

Искључује: про ду же ње Ахи ло ве те ти ве 
Ре па ра ци ју Ахи ло ве те ти ве:
– при мар ну
– се кун дар ну (од ло же ну)



4972401 Ре кон струк ци ја Ахи ло ве те ти ве
5033600 Ре кон струк ци ја кон ге ни тал ног вер ти кал ног та лу са

14.10.7ОСТАЛИПОСТУПЦИ

1546Поступцикојисеизводезбогtalipesequinovarusа

Про це ду ре на сто па лу
5032100 Опу шта ње talipesequinovarus-а, јед но стра но
5032700 Опу шта ње talipesequinovarus-а, обо стра но
5032400 Ре ви зи ја опу шта ња talipesequinovarusа, јед но стра но
5032401 Ре ви зи ја опу шта ња talipesequinovarusа, обо стра но

1547Поступцикојисеизводезбогhaluxvalgusа
илиhaluxrigidusа

Укључује: бу ни о нек то ми ју (ре сек ци ју бу ни о на)
4982100 Ис пра вља ње haluxvalgus-а или haluxrigidus-а по

мо ћу ар тро пла сти ке, јед но стра но
4982400 Ис пра вља ње haluxvalgus-а или haluxrigidus-а по

мо ћу ар тро пла сти ке, обо стра но
4983900 Ис пра вља ње haluxvalgus-а или haluxrigidus-а по

мо ћу ар тро пла сти ке са ин сер ци јом про те зе, јед но стра но
4984200 Ис пра вља ње haluxvalgus-а или haluxrigidus-а по

мо ћу ар тро пла сти ке са ин сер ци јам про те зе, обо стра но
4982700 Ис пра вља ње haluxvalgus-а пре но ше њем те ти ве ми

ши ћа при ми ца ча пал ца(m.adductorhallucis), јед но стра но
4983000 Ис пра вља ње haluxvalgusа пре но ше њем те ти ве ми

ши ћа при ми ца ча пал ца (m.adductorhallucis), обо стра но
4983300 Ис пра вља ње haluxvalgus-а осте о то ми јом пр ве ме

та тар зал не ко сти, јед но стра но
Бу ни о нек то ми ја, јед но стра на, ни је на дру гом ме сту на зна че на
Укључује: фик са ци ју
про те зу
4983600 Ис пра вља ње haluxvalgus-а осте о то ми јом пр ве ме

та тар зал не ко сти, обо стра но
Бу ни о нек томy, дво стра на, ни је на дру гом ме сту на зна че на
Укључује:фик са ци ју
про те зу
4983700 Ис пра вља ње haluxvalgus-а осте о то ми јом пр ве ме

та тар зал не ко сти и пре но ше њем те ти ве ми ши ћа при ми ца ча пал ца 
(m.adductorhallucis), јед но стра но

Укључује: фик са ци ју
про те зу
4983800 Ис пра вља ње haluxvalgus-а осте о то ми јом пр ве ме

та тар зал не ко сти и пре но ше њем те ти ве ми ши ћа при ми ца ча пал ца
(m.adductorhallucis), обо стра но

Укључује: фик са ци ју
про те зу

1548Поступцикојисеизводезбогосталихдеформитета
прстијунаногама

4984800 Ис пра вља ње че ки ћа стог пр ста на но зи
4985100 Ис пра вља ње че ки ћа стог пр ста на но зи са уну тра

шњом фик са ци јом
49851001 Ис пра вља ње че ки ћа стог пр ста на но зи са спо ља

шњом фик са ци јом
4984801 Ис пра вља ње кан џа стог пр ста на но зи
4985101 Ис пра вља ње кан џа стог пр ста на но зи са уну тра

шњом фик са ци јом
49851011 Ис пра вља ње кан џа стог пр ста на но зи са спо ља

шњом фик са ци јом
5034500 Опу шта ње хи пе рек стен зи о ног де фор ми те та пр ста 

на но зи
Укључује:про ду жа ва ње спо ља шњих те ти ва
Осло ба ђа ње кон трак ту ре кап су ле
V–Y пла сти ку

14.11МУСКУЛОСКЕЛЕТНИСИСИТЕМ–ДРУГАМЕСТА

Укључује: кост
бур зу
фа сци ју

зглоб
кап су лу згло ба
ли га мент
ми шић
ме ко тки во
си но виј ску шу пљи ну
те ти ву

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

14.11.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА,УКЛАЊАЊЕ

1550Применаапаратазаспољашњуфиксацијунаостала
местамускулоскелетногсистема

Искључује: при ме ну код фик са ци је врат ног де ла кич ме ног 
сту ба

5013000 При ме на спо ља шњег фик са то ра, не кла си фи ко ва на 
на дру гом ме сту

Апа рат за спо ља шњу фик са ци ју при ме њен на кост или зглоб, 
не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту

Искључује: ин тер мак си лар на фик са ци ја ман ди бу ле жи цом
про це ду ру код пре ло ма кар ли це
про це ду ру код ре по зи ци је пре ло ма

1552Инјекцијауосталаместамускулоскелетногсистема

4790001 Ин јек ци ја у ци сту у ко сти 
1836000 Ин јек ци ја бо ту лин ског ток си на у ме ко тки во, не

кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Ин јек ци ја бо ту лин ског ток си на (Ботоx) (Ботоxин) у:
– ли га мент
– ми шић
– те ти ву
9056000 Ин јек ци ја дру гог сред ства у ме ко тки во, не кла си

фи ко ва на на дру гом ме сту
Ин јек ци ја сред ства у ме ко тки во ра ди ло кал ног ефек та не

кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: ин јек ти ра ње сред ства ра ди си стем ског ефек та 
5012401 Ин јек ци ја у зглоб или не ку дру гу си но виј ску шу

пљи ну,
не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Ин јек ци ја сред ства у зглоб или не ку дру гу си но виј ску шу

пљи ну ра ди ло кал ног ефек та некласификованa на дру гом ме сту
Ин јек ци ја:
– у бур зу:
– кор ти ко сте ро и да
– ло кал ног ане сте ти ка

1553Аспирацијаизосталихместамускулоскелетногсистема

4790000 Аспи ра ци ја ко шта не ци сте
Искључује: аспи ра тив ну би оп си ју ци сте ви ли це 
5012400 Аспи ра ци ја згло ба или не ке дру ге си но виј ске шу

пљи не, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Аспи ра ци ја бур зе
9056300 Аспи ра ци ја ме ког тки ва, не кла си фи ко ва на на дру

гом ме сту

1554Осталепроцедурепримене,инсерцијеилиодстрањења
наосталимместимамускулоскелетногсистема

9056100 Ин сер ци ја или за ме на сти му ла то ра ске лет них ми
ши ћа

4792100 Ин сер ци ја уну тра шњег фик са то ра ко сти, не кла си
фи ко ва но на дру гом ме сту

По нов на ин сер ци ја апа ра та за уну тра шњу фик са ци ју 
Ре ви зи ја апа ра та за уну тра шњу фик са ци ју 
Укључује: ин сер ци ја:
– кли на
– пло че
– жи це
Искључује: про це ду ру код ре по зи ци је пре ло ма или иш ча ше

ња – ши фру из о ста ви ти



4792000 Ин сер ци ја сти му ла то ра ра ста ко сти
Искључује: не ин ци зи о но по ста вља ње сти му ла то ра ра ста ко сти
5030900 При ла го ђа ва ње пр сте на фик са то ра ко сти или слич

ног уре ђа ја 
Ко рек ци ја апа ра та по Или за ро ву
Укључује: ин сер ци ја кли на за фик си ра ње
укла ња ње кли на за фик си ра ње
3022500 По нов на ин сер ци ја дре на за дре на жу ап сце са ме ког 

тки ва
4792701 Од стра ње ње кли на, за врт ња или жи це из ко сти
Искључује: про це ду ру са од стра ње њем пло че, шип ке или 

кли на
4792700 Од стра ње ње кли на, за врт ња или жи це, не кла си фи

ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: про це ду ру са мак си ле, ман ди бу ле или зи го ма
про це ду ру са од стра ње њем пло че, шип ке или кли на
4793001 Од стра ње ње пло че или ин тра ме ду лар ног кли на из 

ко сти
4793000 Од стра ње ње пло че или ин тра ме ду лар ног кли на, не

кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
4794800 Од стра ње ње сред ства за имо би ли за ци ју 
Од стра ње ње ожи че ња зу ба, сплин та или луч не ши не
Напомена: Сред ства за имо би ли за ци ју су де фи ни са на на по

чет ку му ску ло ске лет ног по гла вља
9056600 Од стра ње ње сти му ла то ра ске лет ног ми ши ћа
Искључује: про це ду ру за ме не

14.11.2ИНЦИЗИЈА

1555Процедуреинцизијеназглобовиманадругимместима
мускулоскелетногсистема

5010000 Ар тро ско пи ја згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

Искључује: про це ду ру код:
– би оп си је
5010300 Ар тро то ми ја згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
5011200 Опу шта ње кон трак ту ре згло ба, не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту
Ко рек ци ја флек си о не или екс тен зи о не кон трак ту ре згло ба не

кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
9057000 Опу шта ње кап су ле згло ба, ли га мен та или хр ска ви

це, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Опу шта ње:
– ад хе рент не или кон стрик тив не зглоб не кап су ле, ако дру га

чи је ни је на зна че но
– згло ба ако дру га чи је ни је на зна че но
– ли га мен та ако дру га чи је ни је на зна че но

1556Процедуреинцизијенакостиманадругимместима
мускулоскелетногсистема

4840000 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ак це сор не ко сти
9056900 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја), не кла си фи ко ва на на 

дру гом ме сту
Ин ци зи ја ко сти, ако дру га чи је ни је на зна че но
4851200 Епи фи зе о ли за

1557Процедуреинцизијенатетивамаитетивнимовојницама
наосталимместимамускулоскелетногсистема

4796000 Суб ку та на те но то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

4796300 Отво ре на те но то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

1558Инцизијафасцијенаосталимместимамускулоскелетног
система

9056700 Фа сци о то ми ја због ис хе ми је гор њег екс тре ми те та
9056701 Фа сци о то ми ја због ис хе ми је до њег екс тре ми те та
3022600 Фа сци о то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Де ком пре сив на фа сци о то ми ја, не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту 

1559Процедуреинцизијенаосталимместима
мускулоскелетногсистема

9056800 Ин ци зи ја ми ши ћа, некласификовананадругомместу
Ле че ње хи пер тро фи је m.Masseter-a
Ми о то ми ја, ако дру га чи је ни је на зна че но 
9056801 Ин ци зи ја бур зе, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Бур зо то ми ја, ако дру га чи је ни је на зна че но
9056802 Ин ци зи ја ме ког тки ва, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
Де ље ње ме ког тки ва, ако дру га чи је ни је на зна че но
3022400 Пер ку та на дре на жа ап сце са ме ког тки ва
Укључује:ап сцес ме ког тки ва са зад њи це
Искључује: про це ду ру са:
– ко же и пот ко жног тки ва 
– спе ци фич них ме ста кла си фи ко ва них дру где
3022303 Ин ци зи ја и дре на жа ап сце са ме ког тки ва
3006800 Од стра ње ње стра но га те ла из ме ког тки ва, не кла си

фи ко ва но на дру гом ме сту
9057100 Раз два ја ње ад хе зи ја ме ког тки ва, не кла си фи ко ва но 

на дру гом ме сту

14.11.3ЕКСЦИЗИЈА

1560Биопсијанаосталимместимамускулоскелетногсистема

5010001 Ар тро скоп ска би оп си ја згло ба, не кла си фи ко ва на на 
дру гом ме сту

Искључује: про це ду ру за тем по ро ман ди бу лар ни зглоб
5020000 Би оп си ја ко сти, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
3009400 Пер ку та на би оп си ја ме ких тки ва (иглом)
Укључује:бур зу
фа сци ју
ми шић
те ти ву
3007501 Би оп си ја ме ког тки ва
Укључује:бур зу
фа сци ју
ми шић
те ти ву

1561Процедуреексцизијеназглобовиманаосталимместима
мускулоскелетногсистема

9060801 Ар тро скоп ско при ба вља ње хр ска ви це
9060800 При ба вља ње хр ска ви це
9057400 Екс ци зи ја ле зи је згло ба, не кла си фи ко ва на на дру

гом ме сту
Екс ци зи ја ле зи је:
– хр ска ви це
– ли га мен та
5010400 Си но ви јек то ми ја згло ба, не кла си фи ко ва на на дру

гом ме сту
9057401 Екс ци зи ја згло ба, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Де брид ман згло ба, ако дру га чи је ни је на зна че но 
Екс ци зи ја:
– хр ска ви це
– ли га мен та
Искључује: екс ци зи ју:
– хр ска ви це об у хва ће на ле зи јом ко же 
– ле зи је згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту 

1562Ресекцијаублокукодтуморамекихткивакојизахвата
дугекости

Ре сек ци ја у бло ку:
– де змо ид ног ту мо ра
– фи бро ма то зе
– не у ро фи бро ма то се
– не у ро фи бро зе
Укључује:екс ци зи ју ме ког тки ва
ши ро ку екс ци зи ју ме ког тки ва
Напомена: Из во ди се код ле зи је ма лиг ни те та ме ког тки ва ко

је за хва та ду ге ко сти



Искључује: про це ду ру код до дат не ре кон струк ци је 
5021200 Ре сек ци ја у бло ку код ма лиг ни те та ме ког тки ва ко ји 

за хва та ду ге ко сти гор њег екс тре ми те та
Укључује: ра ме 
ху ме рус
ул ну
ра ди јус
5021201 Ре сек ци ја у бло ку код ма лиг ни те та ме ког тки ва ко ји 

за хва та ду ге ко сти до њег екс тре ми те та
Укључује: фе мур
фи бу лу
ти би ју

1563Осталепроцедуреексцизијенакостиманадругим
местимамускулоскелетногсистема

4840001 Остек то ми ја ак це сор не ко сти
9057200 Остек то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Екс ци зи ја ко сти, ако дру га чи је ни је на зна че но
Искључује: про це ду ру за кост об у хва ће ну ле зи јом ко же
4793302 Абла ци ја ег зо сто зе ма ле ко сти, не кла си фи ко ва на на 

дру гом ме сту
Искључује:про це ду ру за кост:
– сто па ла
– ша ке
4793600 Абла ци ја ег зо сто зе ве ли ке ко сти
Укључује: фе мур
фи бу лу
ра ме
кар ли цу
ул ну
ти би ју
ра ди јус
9057300 Се кве стрек то ми ја оста лих и не спе ци фич них ме ста 

му ску ло ске лет ног си сте ма
Укључује:па ко ва ње ан ти би от ског ко шта ног це мен та
бу ше ње ко сти
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пре са ђи ва ње ко сти 
– фик са ци ја 
– на док на да де фек та (блок 1578)
3024100 Екс ци зи ја ле зи је ко сти, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
Екс ци зи ја бе ниг ног ту мо ра ко сти ако дру га чи је ни је на зна

че но 
Искључује: про це ду ру код ана том ски спе ци фич ног ало граф та
5023000 Ре сек ци ја ле зи ја ко сти са ана том ски спе ци фич ним 

ало граф том
5020300 Мар ги нал на екс ци зи ја ле зи ја ко сти
5020600 Мар ги нал на екс ци зи ја ле зи ја ко сти са кри о те ра пи

јом де фек та
4772600 Узи ма ње ка ле ма ко сти кроз одво је ну ин ци зи ју
Искључује: код исте ин ци зи је – ши фру из о ста ви ти 
про це ду ру са ри но пла сти ком
4773200 Узи ма ње ка ле ма ко сти са ва ску лар ном пе тељ ком
Искључује: код исте ин ци зи је – ши фру из о ста ви ти

1564Процедуреексцизијенатетиваманаосталимместима
мускулоскелетногсистема

4796900 Те но си но ви јек то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

Те но нек то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту 
9057800 При ба вља ње те ти ве због об ли ко ва ња граф та
3010700 Екс ци зи ја ган гли о на, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
Екс ци зи ја омо та ча те ти ве, ако дру га чи је ни је на зна че но
Ган гли о нек то ми ја, ако дру га чи је ни је на зна че но

1565Процедуреексцизијенамишићиманаосталимместима
мускулоскелетногсистема

3010300 Екс ци зи ја си ну са ко ји за хва та ми шић и ду бо ко тки
во, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту

3022900 Екс ци зи ја ми ши ћа, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: екс ци зи ју ле зи је ми ши ћа, не кла си фи ко ва на на 

дру гом ме сту
про це ду ру за ми шић об у хва ћен ле зи јом ко же 
9057700 Узи ма ње ка ле ма ми ши ћа или фа сци је

1566Процедуреексцизијенаосталимместима
мускулоскелетногсистема

3134000 Екс ци зи ја ми ши ћа, ко сти или хр ска ви це због ле зи је 
ко же

Првошифрирати:
– екс ци зи ју ле зи је ко же 
9057900 Фа сци ек то ми ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
3010701 Екс ци зи ја ма ле бур зе
Бур зек то ми ја, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Укључује: про це ду ру код ша ке
3011100 Екс ци зи ја ве ли ке бур зе
Екс ци зи ја бур зе са:
– кал ка не у са
– оле кра но на
– па те ле
3135000 Екс ци зи ја ле зи је ме ког тки ва, не кла си фи ко ва на на 

дру гом ме сту
Екс ци зи ја ле зи је ме ког тки ва, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Укључује: де змо ид ни ту мор
фи бро ма то зу
не у ро фи бро ма то су
не у ро фи бро зу
Искључује: Беј ке ро ву (Baker) ци сту
екс ци зи ју ми ши ћа, ко сти или хр ска ви це за хва ће не ле зи јом 

ко же
ре сек ци ју ле зи је ме ког тки ва ко ја за хва та: 
– ду ге ко сти:
– до њег екс тре ми те та
– гор њег екс тре ми те та
– кар ли це
– са кру ма
– ска пу ла
– ра ме ног згло ба
– кич ме, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
9057500 Екс ци зи ја ме ког тки ва, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
3002300 Екс ци зиј ски де брид ман ме ког тки ва
Екс ци зиј ски де бри де ман ме ког тки ва због:
– ин фек ци је
– ис хе миј ског, не кро тич ног или ган гре но зног тки ва
– чи ра
– ра не
Искључује:екс ци зиј ски де брид ман:
– опе ко ти не 
– ме ста отво ре ног пре ло ма
– ко же и пот ко жног тки ва
– ме ког тки ва ко ји за хва та кост или хр ска ви цу 
3002301 Екс ци зиј ски де брид ман ме ког тки ва ко ји за хва та 

кост или хр ска ви цу
Екс ци зиј ски де брид ман ме ког тки ва, ко ји за хва та кост или 

хр ска ви цу због:
– ин фек ци је
– ис хе миј ског, не кро зног или ган гре но зног тки ва
– чи ра
– ра не
Искључује: екс ци зиј ски де брид ман ме ста отво ре ног пре ло ма
9058000 Де брид ман ме ста отво ре ног пре ло ма
Искључује: про це ду ру код отво ре не ре по зи ци је пре ло ма – 

ши фру из о ста ви ти
4437600 Ре ам пу та ци ја ам пу та циј ског па трљ ка
Ре ви зи ја ам пу та циј ског па трљ ка
Искључује: де брид ман ам пу та циј ског па трљ ка
ре ви зи ју ам пу та циј ског па трљ ка ша ке 

14.11.4РЕПОЗИЦИЈА

Напомена: За ство ре не и отво ре не ре по зи ци је пре ло ма и иш
ча ше ња су де фи ни са не на по чет ку овог по гла вља



1567Процедуререпозицијенаосталимместима
мускулоскелетногсистема

9058100 Ре по зи ци ја одво је них епи фи за, не кла си фи ко ва на на 
дру гом ме сту

Искључује: про це ду ру код:
– фе му ра
– ул не
– ра ди ју са

14.11.5РЕПАРАЦИЈА

1568Ушивањенаосталимместимамускулоскелетногсистема

9058200 Уши ва ње ли га мен та, не кла си фи ко ва но на дру гом 
ме сту

9058201 Уши ва ње те ти ве, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Од ло же но уши ва ње те ти ве
9058202 Уши ва ње ми ши ћа или фа сци је,не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту

1569Пресађивањезаосталаместанамускулоскелетном
систему

4823900 Пре са ђи ва ње ко сти, не кла си фи ко ва но на дру гом 
ме сту

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ко сти за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју
4824200 Пре са ђи ва ње ко сти са уну тра шњом фик са ци јом, 

не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ко сти за пре са ђи ва ње кроз одво је ну ин ци зи ју 
9058300 Пре са ђи ва ње те ти ве, не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
9058301 Пре са ђи ва ње ми ши ћа, не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
5020601 Мар ги нал на екс ци зи ја ту мо ра ко сти са при ме ном 

ауто граф та за де фект
5020602 Мар ги нал на екс ци зи ја ту мо ра ко сти са при ме ном 

ало граф та за де фект
5020603 Мар ги нал на екс ци зи ја ту мо ра ко сти са це мен ти ра

њем де фек та

1570Ресекцијаублокукодлезијекостисарепарацијомна
другимместимамускулоскелетногсистема

5022700 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ко сти са при ме ном 
ана том ски спе ци фич ног ало граф та

5022701 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ко сти са при ме ном 
ана том ски спе ци фич ног ауто граф та

5021800 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ду ге ко сти гор њег екс
тре ми те та са ар тро де зом су сед ног згло ба

Укључује: про це ду ру код ле зи је:
– фе му ра
– фи бу ле 
– ти би је
5021801 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ду ге ко сти гор њег екс

тре ми те та са за ме ном су сед ног згло ба
Укључује: про це ду ру код ле зи је:
– фе му ра
– фи бу ле 
– ти би је
5021802 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ду ге ко сти до њег екс

тре ми те та са ар тро де зом су сед ног згло ба
Укључује: про це ду ру код ле зи је:
– фе му ра
– фи бу ле
– ти би је
5021803 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ду ге ко сти до њег екс

тре ми те та са за ме ном су сед ног згло ба
Укључује: про це ду ру код ле зи је:
– фе му ра
– фи бу ле
– ти би је

1571Осталепроцедуререпарацијакостинаосталимместима
мускулоскелетногсистема

5010600 Ста би ли за ци ја згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

Укључује: ре па ра ци ја ли га мен та 
5010900 Ар тро де за згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
4850900 Епи фи зе о де за, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Хе ми е пи фи зе о де за, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: про це ду ру код:
– фе му ра
– фи бу ле
– ти би је
9058800 Осте о кла зи ја
Искључује: про це ду ру код но сне шкољ ке
5012700 Ар тро пла сти ка згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
9058900 Ре па ра ци ја ко сти, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту

1572Осталепроцедуререпарацијенатетиваманадругим
местимамускулоскелетногсистема

Искључује: ре па ра ци ју:
– Ахи ло ве те ти ве (глав на те ти ва скоч ног згло ба)
– те ти ва сто па ла
4796600 Пре но ше ње те ти ве или ли га мен та, не кла си фи ко ва

но на дру гом ме сту 
Тран сплан та ци ја те ти ве или ли га мен та, не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту
9058400 Тран спо зи ци ја те ти ве, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
4796301 Те но пла сти ка, некласификовананадругомместу
Те но де за, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
9058401 По нов но учвр шће ње те ти ве, не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту
4795400 Ре па ра ци ја те ти ве, некласификовананадругомместу
Те тив ни графт, не кла си фи ко ван на дру гом ме сту
Ре сек ци ја те ти ве, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: про це ду ру код ша ке
4797200 Отво ре ни по сту пак на овој ни ци те ти ве, не кла си фи

ко ван на дру гом ме сту
екс пло ра ци ја  } 
ин ци зи ја  }  овојнице те ти ве, не кла си фи ко ва но 

на дру гом ме сту
опу шта ње  } 
уши ва ње  } 
Искључује: ин ци зи ју или опу шта ње овој ни це те ти ве ша ке
4795700 Про ду же ње те ти ве, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Про ду же ње ми ши ћа, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: про ду же ње Ахи ло ве те ти ве 
про це ду ру код опу шта ња:
– кон трак ту ре бу ти не
– хи пе рек стен зи о ног де фор ми те та пр ста на но зи
– кон трак ту ре ко ле на

1573Осталепроцедуререпарацијанамишићиманадругим
местимамускулоскелетногсистема

3023500 Ре па ра ци ја руп ту ри ра ног ми ши ћа, не кла си фи ко ва
на на дру гом ме сту

4796601 Тран сфер ми ши ћа, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Тран спо зи ци ја ми ши ћа, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
9058500 Ре ин сер ци ја ми ши ћа, не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту
9058600 Оста ле пла стич нохи рур шке про це ду ре на ми ши ћу, 

не кла си фи ко ва не на дру гом ме сту

1574Осталепроцедуререпарацијенадругимместима
мускулоскелетногсистема

9058901 Ре па ра ци ја ли га мен та, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

Искључује: тран спо зи ци ју ли га мен та



3023800 Ре па ра ци ја фа сци је, не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту

Про ду же ње фа сци је
Фа сци о пла сти ка
На би ра ње фа сци је (пли ка ци ја)

14.11.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1575Ресекцијаублокукодлезијамекихткивакојизахвата
дугекостисареконструкцијом

5021500 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ме ких тки ва ко ји за
хва та ду ге ко сти гор њег екс тре ми те та са ин тер ка лар ном ре кон
струк ци јом по мо ћу про те зе

5021501 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ме ких тки ва ко ји за
хва та ду ге ко сти гор њег екс тре ми те та са ин тер ка лар ном ре кон
струк ци јом по мо ћу ало граф та

5021502 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ме ких тки ва ко ји за
хва та ду ге ко сти гор њег екс тре ми те та са ин тер ка лар ном ре кон
струк ци јом по мо ћу ауто граф та

5021503 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ме ких тки ва ко ји за
хва та ду ге ко сти до њег екс тре ми те та са ин тер ка лар ном ре кон
струк ци јом по мо ћу про те зе

5021504 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ме ких тки ва ко ји за
хва та ду ге ко сти до њег екс тре ми те та са ин тер ка лар ном ре кон
струк ци јом по мо ћу ало граф та

5021505 Ре сек ци ја у бло ку код ле зи је ме ких тки ва ко ји за
хва та ду ге ко сти до њег екс тре ми те та са ин тер ка лар ном ре кон
струк ци јом по мо ћу ауто граф та

1576Осталепроцедуререконструкцијенадругимместима
мускулоскелетногсистема

9059000 Ре кон струк ци ја ве зив не овој ни це те ти ве или пу ле ја, 
не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту

14.11.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1578Реконструкцијауда

5030300 Про ду же ње екс тре ми те та
Укључује: при ме ну пр сте на стог фик са то ра (на пр.Или за ров) 

или слич них дис трак ци о но ком пре сив них апа ра та
мо но фо кал на осте о то ми ја/кор ти ко то ми ја
Напомена:Из во ди се код про ду же ња крат ких удо ва због раз

ли чи тих узро ка. Кост се се че и фик са тор се по ста вља то ком хи рур
шког за хва та. По сле за хва та, фик са тор ски про ду жи ва чи се ре дов
но окре ћу, до во де ћи до по степт ног про ду же ња ко сти

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко рек ци ја ко шта ног де фор ми те та
– тран спо зи ци ја не ра ва
– не у ро ли за
– тран сар ти ку лар на фик са ци ја
Искључује: би по лар но про ду же ње екс тре ми те та
5030600 Про ду же ње екс тре ми те та, би по лар но
Укључује: при ме ну пр сте на стог фик са то ра (нпр. Или за ров) 

или слич них дис трак ци о ноком пре сив них апа ра та
осте о то ми ју/остек то ми ју
Напомена: Би по лар но про ду же ње укљу чу је се че ње исте ко

сти на два ме ста. Про ду же ње екс тре ми те та се из во ди на окрај ци
ма ко ји су крат ки из би ло ког раз ло га. Кост се се че и по ста вља 
се фик са тор то ком хи рур шког за хва та. По сле за хва та, фик са тор ски 
про ду жи ва чи се ре дов но окре ћу до во де ћи до по сте пе ног про ду же
ња ко сти.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко рек ци ја ко шта ног де фор ми те та
– тран спо зи ци ја нер ва
– не у ро ли за
– тран сар ти ку лар на фик са ци ја
9060400 Ко рек ци ја ко шта ног де фор ми те та
Акут на или по сте пе на ко рек ци ја ко шта ног де фор ми те та по

мо ћу спо ља шњег фик са то ра
Укључује: при ме ну апа ра та за спо ља шњу фик са ци ју 
уни пла нар ну, би пла нар ну и мул ти пла нар ну ко рек ци ју
осте о то ми ју/остек то ми ју

Напомена:Акут на ко рек ци ја укљу чу је осте о то ми ју/остек то
ми ју и тре нут ну ко рек ци ју ко шта ног де фор ми те та. Ова ко апа рат 
за фик са ци ју од мах ста би ли зу је кост у но вом по ло жа ју. По сте пе на 
или ла га на ко рек ци ја укљу чу је осте о то ми ју/остек то ми ју и по сте пе
ну ко рек ци ју ко шта ног де фор ми те та по мо ћу апа ра та за фик са ци ју

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– про ду же ње екс тре ми те та
Искључује: ко рек ци ју де фор ми те та згло ба
9060500 Ком пре си ја са осте о син те зом и дис трак ци о ном 

осте о ге не зом ме то дом по Или за ро ву
Напомена: Из во ди се за за ме ну не до ста ју ћег сег мен та ко сти. 

Ре ге не ри са ни сег мент ко сти се тран спор ту је у де фект, кра је ви се 
ком при му ју а кост се по сте пе но из ду жу је при че му до ла зи до про
ду же ња екс тре ми те та. Та ко ђе мо же да се ко ри сти за спа ја ње ко сти 
(на кон раз дво је но сти).

Искључује: са мо ком пре сив ну осте о син те зу
са мо дис трак ци о ну осте о ге не зу
про ду жа ва ње екс тре ми те та
9060501 Осте о син те за, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Ком пре сиј ска осте о син те за
Дис трак ци о на осте о син те за
Ме то да по Или за ро ву
Напомена:Из во ди се код ва ску лар не ин су фи јен ци је или за 

укла ња ње де фек та ко шта не шу пљи не 
Искључује: ком пре си ју са осте о син те зом и дис трак ци о ном 

осте о ге не зом
дис трак циј ску осте о ге не зу ман ди бу ле
5030000 Тран сар ти ку лар на фик са ци ја 
Ар ти ку лар на дис трак ци ја 
По сте пе на (ла га на) ко рек ци ја де фор ми те та згло ба са пр сте

на стим фик са то ром или слич ним апа ра том
Укључује: Мит ко вић 
Хоф ма нов(Hoffman)
Или за ров (Ilizarov)
Орт хо фикс (Ortofix)и сл.

1579Осталепроцедуренадругимместимамускулоскелетног
система

5010200 Ар тро скоп ски по ступ ци на згло бу, не кла си фи ко ва
ни на дру гом ме сту

9059200 Раз два ја ње си ме трич но спо је них си јам ских бли за на ца
9059201 Раз два ја ње аси ме трич но спо је них си јам ских бли за на ца
Раз два ја ње спо је них бли за на ца, не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
3220000 Де ва ску ла ри за ци ја дис тал ног ми ши ћа
9060900 Ра за ра ње ко сти
Ра за ра ње ла се ром  } 
Ра ди о фре квент на 
абла ци ја  } ле зи је ко сти
9059300 Оста ли ди јаг но стич ки по ступ ци на ми ши ћи ма, те

ти ва ма, фа сци ја ма или бур за ма, не кла си фи ко ва ни на дру гом ме сту
Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 

По гла вље 18
9059400 Оста ли ди јаг но стич ки по ступ ци на ко сти ма или 

згло бо ви ма, не кла си фи ко ва ни на дру гом ме сту
Напомена: За не хи рур шке ди јаг но стич ке про це ду ре ви де ти 

По гла вље 18
Искључује:би оп си ју ко сти
9059301 Оста ли по ступ ци на ми ши ћи ма, те ти ва ма, фа сци ја

ма или бур за ма, не кла си фи ко ва ни на дру гом ме сту
9059500 Оста ли по ступ ци на му ску ло ске лет ном си сте му, не

кла си фи ко ва ни на дру гом ме сту 

ПЕТ НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

15ДЕРМАТОЛОШКЕИПРОЦЕДУРЕПЛАСТИЧНЕ
ХИРУРГИЈЕ

(БЛОКОВИ1600–1718,ОСИМБЛОКОВА:1613–1614,
1621–1625И1637–1639)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

15.1КОЖАИПОТКОЖНОТКИВО

Укључује:фо ли ку ле дла ке
му ко зну ме ме бра ну
нок те
зној не жле зде



ТИП ПРОЦЕДУРЕ

15.1.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

1600Превијањеопекотине

Про ме на за во ја на опе ко ти ни
Пре ви ја ње тран сплан та та на опе ко ти ни
Искључује: об ра да (де брид мент) опе ко ти не на ис тој обла сти 
тран сплан тат на ис тој обла сти 
3001000 Пре ви ја ње опе ко ти не, ма ње од 10% по вр ши не те ла 

је пре ви је но
3001400 Пре ви ја ње опе ко ти не, 10% и ви ше по сто по вр ши не 

те ла је пре ви је но

1601Превијањеосталихрана

3005500 Пре ви ја ње ра не
Про ме на за во ја
За ме на па ко ва ња ра не или дре на
Укључује: укла ња ње ша во ва
Искључује: ре ин сер ци ја цев чи це за дре на жу ап сце са на ме

ком тки ву 
про це ду ру са опе ко ти ном 

1602Применасредстваукожиипоткожномткиву

9066000 При ме на сред ства у ко жи и пот ко жном тки ву
Ин јек ци ја:
– ауто лог ног ма сног тки ва
– ко ла ге на
– си ли ко на
Напомена: Оба вља се за ко рек ци ју:
– де фор ми ти е та кон ту ра 
– улег ну тог ожиљ ка
– бу бу љи ца
– бо ра у ве зи са ми ши ћи ма
Искључује: при ме ну сред ства у ле зи ји на ко жи 
3020700 При ме на сред ства у ле зи ја ма на ко жи
Ин јек ци ја у ке ло ид ни ожи љак
Ин јек ци ја:
– хи дро кор ти зо на
– ин тер фе ро на

1603Уклањањестраногтелаизкожеипоткожногткива

Искључује: про це ду ру са ин ци зи јом 
3006100 Укла ња ње стра ног те ла из ко же и пот ко жног тки ва 

без ин ци зи је

1604Осталепроцедурепримене,инсерцијеиуклањањана
кожиипоткожномткиву

9621000 Екс тер на при ме на жи вог ор га ни зма на ко жу 
Хи ду ро те ра пи ја 
Те ра пи ја пи ја ви ца ма 
Об ра да ра не (де брид ман) лар ва ма
3021600 Аспи ра ци ја хе ма то ма из ко же и пот ко жног тки ва
Укључује: но кат (ле жи ште)
3021601 Аспи ра ци ја ап сце са из ко же и пот ко жног тки ва
Укључује: но кат (ле жи ште)
3021602 Оста ле аспи ра ци је из ко же и пот ко жног тки ва
Аспи ра ци ја се ро ма из ко же и пот ко жног тки ва
Укључује: но кат (ле жи ште)
4501900 Хе миј ска абра зи ја це лог ли ца
Напомена: Оба вља се код ко же те шко оште ће не сун цем
3828500 Ин сер ци ја пот ко жно им план ти ра ног уре ђа ја за мо

ни то ринг
Ин сер ци ја:
– мо ни то ра за до га ђа је у кар дио си сте му 
– им план ти ра ног спи рал ног (loop) ри кор де ра ко јег ак ти ви ра 

па ци јент (ИЛР)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мо ни то ринг до га ђа ја у кар дио си сте му 

3913401 Ин сер ци ја пот ко жно им план ти ра ног не у ро сти му ла
то ра

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја елек тро да:
– епи ду рал них 
– ин тра кра ни ја лих 
– пе ри фе рал них 
– са крал них 
3828501 Ре ви зи ја пот ко жно им план ти ра ног уре ђа ја за мо ни

то ринг
За ме на:
– мо ни то ра за до га ђа је у кар дио си сте му 
– им план ти ра ног ри кор де ра ко јег ак ти ви ра па ци јент (ИЛР)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мо ни то ринг до га ђа ја у кар дио си сте му 
3828600 Укла ња ње пот ко жно им план ти ра ног уре ђа ја за мо

ни то ринг
Укла ња ње:
– мо ни то ра за до га ђа је у кар дио си сте му 
– им план ти ра ног ри кор де ра ко јег ак ти ви ра па ци јент (ИЛР)
Искључује: про це ду ру са ре ви зи јом 
3913500 Укла ња ње пот ко жно им план ти ра ног не у ро сти му ла

то ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње елек тро да:
– епи ду рал них 
– ин тра кра ни јал них 
– пе ри фе рал них 
– са крал них 

15.1.2ИНЦИЗИЈА

1605Уклањањестраногтелаизкожеипоткожног
ткиваинцизијом

3006400 Укла ња ње стра ног те ла из ко же и пот ко жног тки ва 
ин ци зи јом

Укључује: екс пло ра ци ју

1606Инцизијаидренажакожеипоткожногткива

3022300 Ин ци зи ја и дре на жа хе ма то ма ко же и пот ко жног 
тки ва

3022301 Ин ци зи ја и дре на жа ап сце са ко же и пот ко жног тки ва
Ин ци зи ја и дре на жа це лу ли та
3022302 Оста ле ин ци зи је и дре на же ко же и пот ко жног тки ва
Ин ци зи ја и дре на жа:
– кар бун ку ла
– фу рун ку ла

1607Опуштањекожеипоткожногткива

Искључује: опу шта ње кон трак ту ре опе ко ти не 
4551501 Опу шта ње кон трак ту ре ко же и пот ко жног тки ва
Раз два ја ње па у чи на сте пре гиб не кон трак ту ре
Zпла сти ка кон трак ту ре
4505400 Ес ха ро то ми ја
Ин ци зи ја:
– опе ко ти не
– ес ха ра

1608Осталепроцедуреинцизијенакожи
ипоткожномткиву

9066100 Оста ле ин ци зи је ко же и пот ко жног тки ва
Екс пло ра ци ја:
– си ну са ко же и пот ко жног тки ва (не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту)
– ко же и пот ко жног тки ва за стра но те ло ко је ни је про на ђе но
– си ну са ко же и пот ко жног тки ва (не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту)
Искључује: про це ду ру са дре на жом 



15.1.3ДЕСТРУКЦИЈА

Укључује:ка у те ри за ци ју
кри о те ра пи ју
ди ја тер ми ја
про це ду ре ла се ром
се риј ску ки ре та жу
Искључује:екс ци зи ју би ло ко јим дру гим ме то дом

1609Терапијакожепсораленима
иултраљубичастимАзрацима[ПУВА]

Фо то хе мо те ра пи ја ко же
1405300 Те ра пи ја ша ке ул тра љу би ча стим А зра ци ма и псо

ра ле ни ма
1405301 Те ра пи ја сто па ла ул тра љу би ча стим А зра ци ма и 

псо ра ле ни ма
1405302 Те ра пи ја ша ке и сто па ла ул тра љу би ча стим А зра

ци ма и псо ра ле ни ма
1405000 Те ра пи ја оста лих обла сти ул тра љу би ча стим А зра

ци ма и псо ра ле ни ма
Те ра пи ја псо ра ле ни ма и ул тра љу би ча стим А зра ци ма:
– це лог те ла
– код но во ро ђен че та

1610ТерапијакожеултраљубичастимБзрацима[УВБ]

Фо то те ра пи ја ко же ул тра љу би ча стим Б зра ци ма уског спек тра
Фо то те ра пи ја ко же ул тра љу би ча стим Б зра ци ма
1405303 Те ра пи ја ша ке ул тра љу би ча стим Б зра ци ма
Искључује: уски спек тар УВБ 
1405304 Те ра пи ја сто па ла ул тра љу би ча стим Б зра ци ма
Искључује: уски спек тар УВБ 
1405305 Те ра пи ја ша ке и сто па ла ул тра љу би ча стим Б зра

ци ма
Искључује: уски спек тар УВБ 
1405001 Те ра пи ја оста лих обла сти ул тра љу би ча стим Б зра

ци ма
Те ра пи ја ул тра љу би ча стим Б зра ци ма:
– це лог те ла
– код но во ро ђен че та
Искључује: уски спек тар УВБ 
1405306 Те ра пи ја ша ке ул тра љу би ча стим Б зра ци ма уског 

спек тра
1405307 Те ра пи ја сто па ла ул тра љу би ча стим Б зра ци ма ус

ког спек тра
1405308 Те ра пи ја ша ке и сто па ла ул тра љу би ча стим Б зра ци

ма уског спек тра
1405002 Те ра пи ја оста лих обла сти ул тра љу би ча стим Б зра

ци ма уског спек тра
Те ра пи ја ул тра љу би ча стим Б зра ци ма уског спек тра:
– це лог те ла
– код но во ро ђен че та

1611Осталепроцедурефототерапијекоже

9067700 Оста ле про це ду ре фо то те ра пи је, на ко жи
Фо то те ра пи ја но во ро ђен че та (не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту)

1612Деструкцијалезијанакожиилихрскавици

Искључује: про це ду ру са екс ци зи јом бра да ви це:
– анал не 
– пал мар не 
– пе нил не 
– план тар не 
– спе ци фич не обла сти (ко је ниг де ни су кла си фи ко ва не) 
– уре трал не 
– ва ги нал не 
– вул вар не 
3019500 Ки ре та жа ле зи је на ко жи, по је ди нач на ле зи ја
Укључује: кри о те ра пи ју
ди ја тер ми ју

3019501 Ки ре та жа ле зи је на ко жи, ви ше стру ке ле зи је
Укључује: кри о те ра пи ју
ди ја тер ми ју
3019000 Ла сер ска те ра пи ја ле зи ја на ли цу или вра ту
Про це ду ра ла се ром за:
– ан ги о фи бром  }
– ка пи лар ни ан ги ом  }
– три хо е пи те ли ом  } ли ца или вра та
– ту мор 
(не кла си фи ко ван 
на дру гом ме сту)  } 
3019502 Ла сер ска те ра пи ја ле зи ја на ко жи, по је ди нач на ле зи ја
Фо то ко а гу ла ци ја ле зи је на ко жи ла се ром, по је ди нач на ле зи ја
Укључује: кри о те ра пи ју
ди ја тер ми ју
Искључује: ли це
врат 
ожи љак
те то ва жу 
3019503 Ла сер ска те ра пи ја ле зи ја на ко жи, ви ше стру ке ле зи је
Фо то ко а гу ла ци ја ле зи је на ко жи ла се ром, ви ше стру ке ле зи је
Укључује: кри о те ра пи ју
ди ја тер ми ју
Искључује: ли це
врат 
ожи љак
те то ва жу 
3019504 Кри о те ра пи ја ле зи ја на ко жи, по је ди нач на ле зи ја
Искључује: про це ду ру:
– на хр ска ви ци 
– на орал ној му ко зи 
– са ки ре та жом 
– са де струк ци јом ла се ром 
3019505 Кри о те ра пи ја ле зи ја на ко жи, ви ше стру ке ле зи је
Искључује: про це ду ру:
– на хр ска ви ци 
– на орал ној му ко зи 
– са ки ре та жом 
– са де струк ци јом ла се ром 
3020500 Кри о те ра пи ја ле зи ја ко је за хва та ју ко жу и хр ска ви

цу, по је ди нач на ле зи ја
3020501 Кри о те ра пи ја ле зи ја ко је за хва та ју ко жу и хр ска ви

цу, ви ше стру ке ле зи је
5203400 Кри о те ра пи ја ле зи ја орал не му ко зе
3019506 Елек тро те ра пи ја ле зи ја на ко жи, по је ди нач на ле зи ја
Ди ја тер ми ја 
Елек тро де си ка ци ја ле зи ја на ко жи, по је ди нач на ле зи ја
Фул гу ра ци ја 
Гал ва но ка у те ри за ци ја 
Искључује: ка у те ри за ци ју ва ску лар не ано ма ли је
ди ја тер ми ју те ле ан гек та зи ја гла ве и вра та 
3019507 Елек тро те ра пи ја ле зи ја на ко жи, ви ше стру ке ле зи је
Ди ја тер ми ја 
Елек тро де си ка ци ја ле зи ја на ко жи, ви ше стру ке ле зи је
Фул гу ра ци ја 
Гал ва но ка у те ри за ци ја 
Искључује: ка у те ри за ци ја ва ску лар не ано ма ли је 
ди ја тер ми ја те лан ги ек та зи ја гла ве или вра та 
3019200 Оста ле де струк ци је ле зи ја на ко жи

1615Обнављањеповршинекожеласером

Ла сер ска те ра пи ја ожиљ ка
Укључује: про це ду ру на ожиљ ку од опе ко ти не
Искључује: про це ду ру за:
– ри но фи му 
– вер ми ли он 
4502500 CО2 ла сер ско об на вља ње по вр ши не ко же на вра ту
4502501 CО2 ла сер ско об на вља ње по вр ши не ко же на јед ној 

естет ској обла сти ли ца
CО2 ла сер ско об на вља ње по вр ши не ко же на јед ној обла сти 

са мо:
– образ, јед но стра но
– бра да



– че ло
– усна – гор ња
– нос
4502600 CО2ла сер ско об на вља ње по вр ши не ко же на две или 

ви ше естет ских обла сти ли ца
4502502 CО2 ла сер ско об на вља ње по вр ши не ко же на оста

лим обла сти ма

1616Абразивнатерапијакоже

4502100 Абра зив на те ра пи ја ко же на јед ној естет ској обла
сти ли ца

Абра зив на те ра пи ја ко же на са мо јед ној обла сти:
– образ, јед но стра но
– бра да
– че ло
– усна – гор ња
– нос
4502400 Абра зив на те ра пи ја ко же на две или ви ше естет

ских обла сти ли ца
4502101 Абра зив на те ра пи ја ко же на оста лим обла сти ма

1617Осталепроцедуредеструкцијенакожи
ипоткожномткиву

9066300 Ли га ту ра дер мал них до да та ка
9066200 Ла сер ски трет ман те то ва же
4565200 Абла ци ја ри но фи ме ла се ром
Екс ци зи ја ри но фи ме ла се ром
Укључује: угљен ди ок сид (CО2)
ер би јум
4566900 Абла ци ја вер ми ли о на ла се ром
Вер ми ли о нек то ми ја ла се ром
Укључује: угљен ди ок сид (CО2)
Ер би јум

15.1.4ЕКСЦИЗИЈА

Искључује: про це ду ру код ва ску лар не ано ма ли је 

1618Биопсијакожеипоткожногткива

3007100 Би оп си ја ко же и пот ко жног тки ва

1619Уклањањебрадавицеилимолуски
(moluscumcontagiosum)

Укључује: ка у те ри за ци ју
кри о те ра пи ју
ки ре та жу
ди ја тер ми ју
екс ци зи ју
про це ду ру ла се ром
Искључује: укла ња ње бра да ви це:
– анал не 
– пе нил не, ен до скоп ске 
– уре трал не, ен до скоп ске 
– ва ги нал не 
– вул вал не 
3018900 Укла ња ње мо лу ске (molluscumcontagiosum)
3018600 Укла ња ње бра да ви це са та ба на
3018601 Укла ња ње бра да ви це са дла на
3018901 Укла ња ње оста лих бра да ви ца

1620Ексцизијалезије(а)накожи
ипоткожномткиву

Укључује: бе ниг них/ма лиг них:
– ци ста
– ту мо ра
Искључује: екс ци зи ју:
– ла се ром 
– ожиљ ка 
– си ну са 
– чи ра 
Мо хо ву (Moh) хе мо хи рур ги ја 

3123000 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву оч
ног кап ка

Искључује: кли на сту екс ци зи ју пу не де бљи не 
3123001 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву но са
3123002 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву ува
Искључује: кли на сту екс ци зи ју пу не де бљи не 
3123003 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву 

усне
Искључује: екс ци зи ју ле зи ја(е) вер ми ли о на (гра нич ног) 
кли на сту екс ци зи ју пу не де бљи не 
3123500 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву 

оста лих обла сти на гла ви
Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву:
– обра за
– ли ца (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
– че ла
– пре а у ри ку лар ног и по ста у ри ку лар ног ре ги о на
– скал па
3123501 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву вра та
3123502 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву ша ке
3123004 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву пр

ста ша ке
Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву пал ца
3123005 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву ге

ни та ли ја
Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву:
– пе ни са
– скро ту ма
– вул ве
3123503 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву но ге
Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву:
– пот ко ле ни це
– ку ка
– ко ле на
– бу ти не
3123504 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву сто

па ла
Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву:
– скоч ног згло ба
– пр ста на но зи
3120500 Екс ци зи ја ле зи је(а) на ко жи и пот ко жном тки ву 

оста лих обла сти

1626Микроскопскиконтролисанаексцизија
лезијанакожи

3100000 Ми кро скоп ски кон тро ли са на екс ци зи ја ле зи је(а) на 
ко жи

Мо хо ва (Moh) хе мо хи рур ги ја
Укључује: би оп си ју extempore
хи сто па то ло ги ју
ма пинг

1627Обрадаопекотине

Де брид ман ес ха ра
Ес ха рек то ми ја
Екс ци зи ја:
– опе ко ти не
– ес ха ра
Укла ња ње ес ха ра
Укључује: пре ви ја ње опе ко ти не на ис тој обла сти
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том на ис тој обла сти 
9068600 Об ра да опе ко ти не без екс ци зи је 
Сук ци ја ва ку у мом пре во ја ра не
3001701 Об ра да опе ко ти не са екс ци зи јом, ма ње од 10% по

вр ши не те ла је об ра ђе но или екс ци ди ра но
3002000 Об ра да опе ко ти не са екс ци зи јом, 10% и ви ше по вр

ши не те ла је об ра ђе но или екс ци ди ра но

1628Осталепроцедуреобраденакожиипоткожномткиву

Искључује: про це ду ру:
– де брид ман те ра пи ја лар ва ма
– опе ко ти не



9068601 Об ра да ко же и пот ко жног тки ва без екс ци зи је
Об ра да без екс ци зи је:
– ин фек ци је
– чи ра
– ра не
Укла ња ње де ви та ли зо ва ног тки ва, не кро зе и мр твог тки ва 

ме то да ма као што су:
– чи шће ње
– ири га ци ја (под при ти ском)
– ри ба ње
– пра ње
9066500 Об ра да ко же и пот ко жног тки ва са екс ци зи јом
Екс ци зи о на об ра да ко же и пот ко жног тки ва код:
– ин фек ци је
– ис хе мич ног, не кро зног и ган гре но зног тки ва
– чи ра
– ра не
Укључује: ин ци ден тал ну екс ци зи о на об ра ду ме ког тки ва
Искључује: екс ци зи о на об ра да:
– обла сти отво ре ног пре ло ма 
– ме ког тки ва 

1629Уклањањетрансплантатакоже

9066600 Укла ња ње ало граф та
9066601 Укла ња ње ало граф та са опе ко ти не
9066700 Укла ња ње ксе но граф та
9066701 Укла ња ње ксе но граф та са опе ко ти не
9066800 Укла ња ње син те тич ког тран сплан та та ко же
9066801 Укла ња ње син те тич ког тран сплан та та ко же са опе

ко ти не

1630Ексцизијачираилисинусанакожи
ипоткожномткиву

3120501 Екс ци зи ја чи ра на ко жи и пот ко жом тки ву
3009900 Екс ци зи ја си ну са на ко жи и пот ко жом тки ву
Искључује: про це ду ру на ме ком тки ву 
про це ду ру на:
– пи ло ни дал ној ци сти или си ну су 
– пре а у ри ку лар ном си ну су 

1631Ексцизијаноктанапрстушаке

4651600 Об ра да нок та на пр сту ша ке
Об ра да:
– ле жи шта нок та
– но кат ног пре во ја
4651601 Укла ња ње нок та на пр сту ша ке
4653100 Пар ци јал на ре сек ци ја ура слог нок та на пр сту ша ке
Укључује: про це ду ру фе но ли за ци јом
4652800 Кли на ста ре сек ци ја ура слог нок та на пр сту ша ке
Укључује: укла ња ње:
– сег мен та нок та
– но кат ног пре во ја и де ла ле жи шта нок та
4653400 Ра ди кал на екс ци зи ја ле жи шта нок та на пр сту ша ке
Ра ди кал на екс ци зи ја гер ми на тив ног ма трик са нок та

1632Ексцизијаноктанапрстустопала

4790600 Об ра да нок та на пр сту сто па ла
Об ра да:
– ле жи шта нок та
– но кат ног пре во ја
4790601 Укла ња ње нок та на пр сту сто па ла
4791600 Пар ци јал на ре сек ци ја ура слог нок та на пр сту сто

па ла
Укључује: про це ду ру фе но ли за ци јом
4791500 Кли на ста ре сек ци ја ура слог нок та на пр сту сто па ла
Укључује: укла ња ње:
– сег мен та нок та
– но кат ног пре во ја и де ла ле жи шта нок та
4791800 Ра ди кал на екс ци зи ја ле жи шта ура слог нок та на пр

сту сто па ла

1633Ексцизијазнојнихжлезда

Напомена: Оба вља се код хи пер хи дро зе и хи дра де ни ти са 
(су пу ра тив ног)

3018000 Пар ци јал на екс ци зи ја ак си лар них зној них жле зда
Кли на ста екс ци зи ја ак си лар них зној них жле зда
3018300 То тал на екс ци зи ја ак си лар них зној них жле зда
3124500 Екс тен зив на екс ци зи ја ак си лар них зној них жле зда
3124501 Екс тен зив на екс ци зи ја ин тер глу те ал них зној них 

жле зда
3124502 Екс тен зив на екс ци зи ја ин гу и нал них зној них жле зда

1634Осталепроцедуреексцизијенакожи
ипоткожномткиву

3124503 Екс тен зив на екс ци зи ја ко же и пот ко жног тки ва код 
си ко зе, од ли ца до вра та

Напомена: Оба вља се код си ко зе:
– бра де
– вра та (regionisnuchae)
9066900 Екс ци зи ја ко же за тран сплан тат
Укључује: ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том у ис тој опе ра тив

ној епи зо ди 
4565300 Опе ра ци ја ри но фи ме шеј винг (shaving)тех ни ком

15.1.5РЕПАРАЦИЈА

1635Репарацијараненакожиипоткожномткиву

Ре па ра ци ја ла це ра ци је ко же и пот ко жног тки ва
Укључује: упо тре бу:
– клип си
– су ту ре
– ткив но ад хе зив ног сред ства (ткив ни ле пак)
Искључује: про це ду ру на:
– дој ци 
– уву 
– оч ном кап ку 
– усни 
– но су 
3003200 Ре па ра ци ја ра не на ко жи и пот ко жном тки ву ли ца 

или вра та, по вр шин ска
3003500 Ре па ра ци ја ра не на ко жи и пот ко жном тки ву ли ца 

или вра та, ко ја укљу чу је ме ко тки во
3002600 Ре па ра ци ја ра не на ко жи и пот ко жном тки ву оста

лих обла сти, по вр шин ска
3002900 Ре па ра ци ја ра не на ко жи и пот ко жном тки ву оста

лих обла сти, ко ја укљу чу је ме ко тки во

1636Репарацијанокта

Они хо пла сти ка
4648600 При мар на ре па ра ци ја нок та или ле жи шта нок та
4648900 Се кун дар на ре па ра ци ја нок та или ле жи шта нок та

1640Алографт,ксенографтилисинтетичкитрансплантат
коже

9067000 Ало графт
при вре ме ни би о ло шки за вој – ало графт
при вре ме ни би о ло шки за вој – хо мо графт
Сплит скин:
– ало графт
– хо мо графт
9067001 Ало графт за опе ко ти ну
при вре ме но би ло шко пре ви ја ње опе ко ти не ало графт ном
при вре ме но би ло шко пре ви ја ње опе ко ти не хо мо граф том
Сплит скин:
– ало графт за опе ко ти ну
– хо мо графт за опе ко ти ну



9067100 Ксе но графт
при вре ме но би ло шко пре ви ја ње хе те ро граф том
Сплит скин:
– хе те ро графт
– ксе но графт
при вре ме но би ло шко пре ви ја ње ксе но граф том
9067101 Ксе но графт за опе ко ти ну
при вре ме но би ло шко пре ви ја ње опе ко ти не хе те ро граф том
Сплит скин:
– хе те ро графт за опе ко ти ну
– ксе но графт за опе ко ти ну
при вре ме но би ло шко пре ви ја ње опе ко ти не ксе но граф том
9067200 Син те тич ки тран сплан тат ко же
Тран сплан тат за ме ни ка ко же нпр. Би о бра не (Biobrane), Ин те

гра ар ти фи ци јал ни дер мис (Integraartificialdermis)
При вре ме но пре ви ја ње ко же син те тич ким за ме ни ци ма ко же
9067201 Син те тич ки тран сплан тат ко же за опе ко ти ну
Тран сплан тат за ме ни ка ко же нпр. Би о бра не (Biobrane), Ин те

гра ар ти фи ци јал ни дер мис (Integraartificialdermis)
При вре ме но пре ви ја ње ко же за опе ко ти ну син те тич ким за ме

ни ци ма ко же

1641Трансплантатпарцијалнедебљинекоже
загранулирајућуопекотину

Укључује: об ра ду  }
пре ви ја ње  }  гра ну ли ра ју ће опе ко ти не  

истог ме ста
екс ци зи ју  }
екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
4540001 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за ма лу 

гра ну ли ра ју ћу област опе ко ти не, < 3% по вр ши не те ла по кри ве но 
тран сплан та том

4540301 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за екс тен
зив ну гра ну ли ра ју ћу област опе ко ти не, ≥ 3% по вр ши не те ла по
кри ве но тран сплан та том

1642Осталитрансплантатипарцијалнедебљинекоже
загранулирајућуобласт

Укључује: екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: про це ду ру на гра ну ли ра ју ћој опе ко ти ни 
4540000 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за ма лу 

гра ну ли ра ју ћу област – по вр ши ну
4540300 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за екс тен

зив ну гра ну ли ра ју ћу област

1643Трансплантатпарцијалнедебљинекожезаопекотину
наспецифичнимобластима

Сплит скин ауто графт (пар ци јал неде ли мич не де бљи не ко
же) за опе ко ти ну на спе ци фич ним обла сти ма

Укључује: об ра ду  }
пре ви ја ње  } опе ко ти не истог ме ста
екс ци зи ју  }
екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње тран сплан та та:
– ало граф та 
– син те тич ког 
– ксе но граф та 
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: ало графт за опе ко ти ну 
тран сплан тат син те тич ке ко же за опе ко ти ну 
про це ду ру на гра ну ли ра ју ћој опе ко ти ни 
ксе но графт за опе ко ти ну 

4548500 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на оч ном кап ку

4548501 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на но су

4548502 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на усни

4548503 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на уву

4548602 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на оста лим обла сти ма ли ца

Укључује: образ
бра ду
че ло
Искључује:це ло ли це 
4549400 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на це лом ли цу
Искључује: уво 
4548600 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на вра ту
4548504 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на ша ци
Укључује: про це ду ру са тран сплан та том за прст ша ке или па лац
зглоб на ру ци
Искључује: тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за:
– са мо прст на ру ци 
– са мо па лац 
4548801 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на пал цу
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
4548800 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на пр сту ша ке
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
4548601 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на ге ни та ли ја ма
4548603 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на сто па лу
Укључује: пе ту
про це ду ру са тран сплан та том за прст сто па ла
Искључује: про це ду ру са мо на пр сту сто па ла 
4548700 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти

ну на пр сту сто па ла
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за сто па ло 

1644Трансплантатпарцијалнедебљинекожезаопекотину
наосталимместима

Сплит скин ауто графт за опе ко ти ну на оста лим обла сти ма
Укључује: об ра ду  }
пре ви ја ње  } опе ко ти не истог ме ста
екс ци зи ју  }
екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње тран сплан та та:
– ало граф та 
– син те тич ког 
– ксе но граф та 
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: ало графт за опе ко ти ну 
тран сплан тат син те тич ке ко же за опе ко ти ну 
про це ду ру на гр ну ли ра ју ћој опе ко ти ни 
ксе но графт за опе ко ти ну 
4540600 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко

ти ну на дру гим обла сти ма ка да се < 3% по вр ши не те ла по кри ва 
тран сплан та том

4540900 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 3% и < 6% по вр ши не те ла по
кри ва тран сплан та том

4541200 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 6% и < 9% по вр ши не те ла по
кри ва тран сплан та том

4541500 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 9% и < 12% по вр ши не те ла по
кри ва тран сплан та том



4541800 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 12% и < 15% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4546000 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 15% и < 20% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4546400 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 20% и < 30% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4546800 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 30% и < 40% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4547100 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 40% и < 50% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4547400 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 50% и < 60% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4547700 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 60% и < 70% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4548000 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко ти
ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 70% и < 80% по вр ши не те ла 
по кри ва тран сплан та том

4548300 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за опе ко
ти ну на дру гим обла сти ма ка да се ≥ 80% по вр ши не те ла по кри ва 
тран сплан та том

1645Осталитрансплантатипарцијалнедебљинекоже,мали

Укључује: екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: ал ло графт 
ин леј тран сплан тат 
син те тич ки тран сплан тат ко же 
про це ду ру на:
– опе ко ти на ма 
– гра ну ли ра ју ћој обла сти 
ксе но графт 
4544800 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за оч

ни ка пак
Искључује: про це ду ру код сим бле фа ро на 
4544801 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за нос
4544802 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за усну
4544803 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за уво
4544809 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

оста ле обла сти ли ца
Укључује: образ
бра ду
че ло
4544804 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

врат
4544805 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

ша ку
Укључује: про це ду ру са тран сплан та том за прст ша ке или 

па лац
зглоб на ру ци
Искључује: ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за:
– са мо прст ша ке 
– са мо па лац 
4544806 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за па лац
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
4544807 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

прст ша ке
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
па лац 
4544808 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за ге

ни та ли је
4544810 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

сто па ло
Укључује: пе ту
про це ду ру са тран сплан та том за прст сто па ла

Искључује: са мо прст сто па ла 
4544811 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

прст сто па ла
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за сто па ло 
4543900 Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за 

оста ле обла сти
Ма ли тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же за мно го стру ке 

обла сти, ко је ни су кла си фи ко ва не у овој гру пи

1646Осталитрансплантатипарцијалнедебљинекоже,
екстензивни

4544200 Екс тен зив ни тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко
же за би ло ко ју област

Укључује: екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: ало графт 
ин леј тран сплан тат 
син те тич ки тран сплан тат ко же 
Про це ду ру на:
– опе ко ти на ма 
– гра ну ли ра ју ћој обла сти 
ксе но графт 

1647Трансплантатпарцијалнедебљинекоже,инлеј

4544500 Тран сплан тат пар ци јал не де бљи не ко же као ин леј 
тран сплан тат

Укључује: екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ин сер ци ју и укла ња ње ка лу па
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује:ин леј тран сплан тат пу не де бљи не 

1648Трансплантаткожепунедебљинезаопекотину

Вол фов(Wolfe) тран сплан тат за опе ко ти ну
Укључује: об ра ду  }
пре ви ја ње  } опе ко ти не истог ме ста
екс ци зи ју  }
екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– укла ња ње тран сплан та та:
– ало граф та 
– син те тич ког 
– ксе но граф та 
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
4545110 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

оч ном кап ку
4545111 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

но су
4545112 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

усни
4545113 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на уву
4545120 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

оста лим обла сти ма ли ца
Укључује: образ
бра ду
че ло
Искључује: це ло ли це 
4545121 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

це лом ли цу
Искључује: уво 
4545114 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

вра ту
4545115 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

ша ци
Укључује: про це ду ру са тран сплан та том за прст ша ке и па лац
зглоб на ру ци



Искључује: тран сплан тат ко же пу не де бљи не за:
– са мо прст ша ке 
– са мо па лац 
4545116 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

пал цу
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
4545117 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

пр сту ша ке
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
4545118 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

ге ни та ли ја ма
4545122 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

сто па лу
Укључује: пе ту
про це ду ру са тран сплан та том за прст сто па ла
Искључује: са мо прст сто па ла 
4545123 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

пр сту сто па ла
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за сто па ло 
4545119 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за опе ко ти ну на 

оста лим обла сти ма

1649Осталитрансплантатикожепунедебљине

Ин леј тран сплан тат пу не де бљи не
Вол фов (Wolfe) тран сплан тат
Укључује: екс ци зи ју ко же за тран сплан тат
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та тран сплан та том 
Искључује: про це ду ру на опе ко ти на ма 
4545100 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на оч ном кап ку
Искључује: про це ду ру са ре це си јом ре трак то ра кап ка 
4545101 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на но су
4545102 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на усни
4545103 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на уву
4545124 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на оста лим обла

сти ма ли ца
Укључује: образ
бра ду
че ло
Искључује: це ло ли це 
4545125 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на це лом ли цу
Искључује: уво 
4545104 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на вра ту
4545105 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на ша ци
Укључује: про це ду ру са тран сплан та том за прст ша ке и па лац
зглоб на ру ци
Искључује: тран сплан тат ко же пу не де бљи не за:
– са мо прст ша ке 
– са мо па лац 
4545106 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на пал цу
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
4545107 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на пр сту ша ке
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за ша ку 
па лац 
4545108 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на ге ни та ли ја ма
4545126 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на сто па лу
Укључује: пе ту
про це ду ру са тран сплан та том за прст сто па ла
Искључује: про це ду ру са мо на пр сту сто па ла 
4545127 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на пр сту сто па ла
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за сто па ло 
4545109 Тран сплан тат ко же пу не де бљи не на оста лим обла

сти ма
Тран сплан тат ко же пу не де бљи не за мно го стру ке обла сти, 

ко је ни су кла си фи ко ва не у овој гру пи

1650Трансплантатдермиса

4501800 Тран сплан тат дер ми са
Дер мал ни тран сплан тат
Укључује: про це ду ру за опе ко ти ну

1651Локалнирежањкоже,једноставанимали,
једанстадијум

Ло кал ни ре жањ ко же (ако ни је кла си фи ко ван на дру гом ме сту)
Укључује: фа сци о ку та но зни ре жањ
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та на ко жи су ту ра ци јом
про це ду ру за опе ко ти не
Напомена:
Режањ тки во ко је је одво је но са обла сти до на то ра и пре ме

ште но на област ре ци пи ен та за јед но са соп стве ном за ли хом кр ви 
(пе ди ку лом)

Ти по ви ре жње ва об у хва та ју:
– по ме ре ни (нпр В–Y, би пе ди ку лу)
– фа сци о ку та но зни
– ро та ци о ни
– тран спо зи ци о ни (нпр Зпла сти ка, ром бо ид) 
Локални ре жањ узет са обла сти ко ја је по ред обла сти са де

фек том
Једноставанпра вил ног об ли ка, дво ди мен зи о на лан
Мали од но си се на ве ли чи ну обла сти ре ци пи ен та
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та:
– тран сплан та том
– ко ји ни је на ко жи (нпр. на ми ши ћу), су ту ром
Искључује: ком пли ко ва ни и ма ли ло кал ни ре жањ ко же 
ре па ра ци ју на зал не фи сту ле ре жње мом 
ре ви зи ју ло кла ног ре жа ња ко же 
јед но ста ван и ве ли ки ло кал ни ре жањ ко же 
4520600 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же оч ног кап ка
Искључује: ре кон струк ци ју оч ног кап ка ре жа њом 
4520601 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же но са
4520602 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же усне
Укључује: уста
Искључује: ре кон струк ци ју усне ре жњем 
4520603 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же ува
4520609 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же оста лих 

обла сти ли ца
Укључује: образ
бра ду
че ло
4520604 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же вра та
4520605 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же ша ке
Укључује: зглоб ша ке
Искључује: про це ду ру за Ди пи тре но ву (Dupuytren) кон трак

ту ру 
про це ду ру:
– са мо на пр сту ша ке 
– са мо на пал цу 
4520606 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же пал ца
Искључује: про це ду ру за Ди пи тре но ву (Dupuytren) кон трак

ту ру 
4520607 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же пр ста ша ке
Искључује: про це ду ру за Ди пи тре но ву (Dupuytren) кон трак

ту ру 
про це ду ру на пал цу ша ке 
4520608 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же ге ни та ли ја
4520610 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же сто па ла
Укључује: пе ту
про це ду ру са тран сплан та том за прст сто па ла
Искључује: са мо прст сто па ла 
4520611 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же пр ста сто

па ла
Искључује: про це ду ру са тран сплан та том за сто па ло 
4520000 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ре жањ ко же оста лих 

обла сти

1652Локалнирежањкоже,великиикомпликован,
једанстадијум

Напомена:
Режањ тки во ко је је одво је но са обла сти до на то ра и пре ме

ште но на област ре ци пи ен та за јед но са соп стве ном за ли хом кр ви 
(пе ди ку лом)



Ти по ви ре жње ва об у хва та ју:
– по ме ре ни (нпр В–Y, би пе ди ку лу)
– ро та ци о ни
– тран спо зи ци о ни (нпр. Зпла сти ка, ром бо ид) 
Компликовани ком плек сни или не пра вил ног об ли ка, тро ди

мен зи о нал ни са кон ту ра ма 
Велики од го ва ра ве ли чи ни обла сти ре ци пи ен та
Локални ре жањ узет са обла сти ко ја је по ред обла сти са де

фек том
45200001 Ком пли ко ван и ве ли ки ло кал ни ре жањ ко же би ло 

ко је обла сти
Ком пли ко ва ни или ве ли ки ло кал ни лап ко же за опе ко ти ну
Укључује: фа сци о ку та но зни ре жањ
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та на ко жи су ту ра ци јом
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та:
– тран сплан та том
– ко ји ни је на ко жи (нпр. на ми ши ћу), су ту ра ци јом
Искључује: ре па ра ци ју на зал не фи сту ле ре жњем 
ре кон струк ци ју:
– оч ног кап ка ре жњем 
– усне ре жњем 
ре ви зи ју ло кал ног ре жа ња ко же 
про це ду ру за Ди пи тре но ву (Dupuytren) кон трак ту ру

1653Удаљенирежањкоже,директан

Укључује: фа сци о ку та но зни ре жањ
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та на ко жи су ту ра ци јом
про це ду ру за опе ко ти ну
Напомена:
Режањ тки во ко је је одво је но са обла сти до на то ра и пре ме

ште но на област ре ци пи ен та за јед но са соп стве ном за ли хом кр ви 
(пе ди ку лом)

Први стадијум по ди за ње ре жа ња са до на тор ске обла сти, 
тран сфер и при чвр шћи ва ње за област ре ци пи јен та

Другистадијум раз два ја ње ре жа ња са до на тор ске обла сти 
Одлагање пар ци јал но по ди за ње ре жа ња са до на тор ске обла

сти са тран сфе ром ре жња са од ла га њем до ка сни је опе ра тив не 
епи зо де да би се по бољ ша ло снаб де ва ње ре жња кр вљу; по не кад се 
оба вља као пре ли ми нар ни ко рак пре пр вог ста ди ју ма 

Директни ре жањ се ди рект но пре ба цу је са до на тор ске обла
сти на област ре ци пи јен та

Удаљени ре жањ ко ји је узет са обла сти уда ље не од обла сти 
де фек та

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та:
– тран сплан та том 
– ко ји ни је на ко жи (нпр. на ми ши ћу), су ту ра ци јом 
Искључује: ре кон струк ци ју:
– оч ног кап ка ре жњем 
– усне ре жњем 
ре ви зи ју ди рект ног уда ље ног ре жња ко же 
4523000 Од ла га ње ди рект ног уда ље ног ре жња ко же
4522101 Ма ли ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, пр ви ста ди јум
Ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же пр ста са ша ке на ша ку, пр ви 

ста ди јум
4522401 Ма ли ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, дру ги ста ди јум
Ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же пр ста са ша ке на ша ку, дру ги 

ста ди јум
45221011 Ве ли ки ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, пр ви ста

ди јум
Ди рек ти уда ље ни ре жањ ко же, пр ви ста ди јум:
– аб до ми нал ни
– са ру ке на ру ку
Искључује: ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же са но ге на но гу 
45224011 Ве ли ки ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, дру ги ста

ди јум
Ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, дру ги ста ди јум:
– аб до ми нал ни
– са ру ке на ру ку
Искључује: ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же са но ге на но гу 
45221012 Ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же са но ге на но гу, 

пр ви ста ди јум

45224012 Ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же са но ге на но гу, 
дру ги ста ди јум

1654Удаљенирежањкоже,индиректан

Ре жањ ко же са соп стве ном ва ску лар ном пе тељ ком, узет са 
до нор ског ме ста ко је је уда ље но од де фек та, при по јен на ме сто 
при је ма, пре ко ин ди рект ног ме ста

Укључује: фа сци о ку та ни ре жањ
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та на ко жи су ту ром
про це ду ру за опе ко ти не
ту би ра на пе ди ку ла
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та:
– тран сплан та том
– ко ји ни је на ко жи (нпр. на ми ши ћу), су ту ром
Искључује: ре ви зи ју ин ди рект ног уда ље ног ре жња ко же 
4523001 Од ла га ње ин ди рект ног уда ље ног ре жња ко же
Ко жни ре жањ де ли мич но узет са до нор ског ме ста са од ло же

ним тран сфе ром до ка сни је опе ра тив не епи зо де ра ди по бољ ша ња 
снаб де ва ња кр ви у ре жањ. Мо же би ти ко рак ко ји пред хо ди тран
сфе ру 

4522700 Ин ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, об ли ко ва ње ту
би ра не пе тељ ке (пе ди ку ле) 

4523600 Ин ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, ши ре ње ту би ра
не пе тељ ке (пе ди ку ле) 

4523300 Ин ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, при пре ма, тран
сфер и по ве зи ва ње за ин тер ме ди јал ну област

4523301 Ин ди рект ни уда ље ни ре жањ ко же, при пре ма, тран
сфер и по ве зи ва ње за фи нал ну област

1655Осталепроцедуререпарацијенакожи
ипоткожномткиву

9067300 Ко рек ци ја син дак ти ли је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– про це ду ра са ре жњем 
– про це ду ра са тран сплан та том 
4556000 Тран сплан та ци ја ко се
9067400 Ре план та ци ја скал па
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ми кро хи ру шка ре па ра ци ја крв них су до ва 
9067500 Оста ле ре па ра ци је ко же и пот ко ног тки ва

15.1.6РЕВИЗИЈА

1656Ревизијаожиљкаиликонтрактуреодопекотине

4551900 Ре ви зи ја ожиљ ка или кон трак ту ре од опе ко ти не
Раз два ја ње  }
Екс ци зи ја  }
Осло ба ђа ње  }  ожиљ ка или кон трак ту ре  

од опе ко ти не
Опу шта ње } 
Зпла сти ка } 
Искључује: ес ха ро то ми ју 
ла сер ски трет ман ожиљ ка од опе ко ти не 

1657Ревизијаосталихожиљаканакожи

Екс ци зи ју  }
Осло ба ђа ње  } ожиљ ка
Опу шта ње  }
Зпла сти ку } 
Искључује: при ме ну аген са у ожи љак 
ла сер ску про це ду ру на ожиљ ку
опу шта ње кон трак ту ре 
укла ња ње ожиљ ка као спо ред на про це ду ра у дру гој про це ду

ри – ши фру из о ста ви ти
про це ду ру за ожи љак од опе ко ти не 
4550600 Ре ви зи ја ожиљ ка на ли цу ду жи не 3 cm и ма ње
4551200 Ре ви зи ја ожиљ ка на ли цу ду жи не ви ше од 3 cm
4550601 Ре ви зи ја ожиљ ка на вра ту ду жи не 3 cm и ма ње
4551201 Ре ви зи ја ожиљ ка на вра ту ду жи не ви ше од 3 cm



4551500 Ре ви зи ја ожиљ ка на оста лим обла сти ма ду жи не 7 
cm и ма ње

4551800 Ре ви зи ја ожиљ ка на оста лим обла сти ма ду жи не ви
ше од 7 cm

1658Ревизијарежњакоже

Укључује: про це ду ру ли по сук ци јом
4523900 Ре ви зи ја ло кал ног ре жња ко же
Искључује: ре ви зи ју ре жња код ре па ра ци је на зал не фи сту ле 
4523901 Ре ви зи ја ди рект ног уда ље ног ре жња ко же
4523902 Ре ви зи ја ин ди рект ног уда ље ног ре жња ко же

15.1.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1659Процедурекодпилонидалногсинусаилицисте

Про це ду ре код са крал ног си ну са или ци сте
3067900 При ме на сред ства у пи ло ни дал ном си ну су или ци сти
Ин јек ци ја скле ро ти ра ју ћег сред ства у пи ло ни дал ни си нус 

или ци сту
3067600 Ин ци зи ја пи ло ни дал ног си ну са или ци сте
3067601 Екс ци зи ја пи ло ни дал ног си ну са или ци сте
Мар су пи ја ли за ци ја пи ло ни дал не ци сте

1660Осталепроцедуренакожиипоткожномткиву

9067600 Оста ле про це ду ре на ко жи и пот ко жном тки ву

15.2ПРОЦЕДУРЕПЛАСТИЧНЕХИРУРГИЈЕ
НАМЕКОМТКИВУ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

15.2.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

1661Инсерција,уклањањеилиподешавањеекспандераткива
илиимплантата

4556600 Ин сер ци ја ткив ног екс пан де ра 
Искључује: ин тра о пе ра тив ни ткив ни екс пан дер 
про це ду ру на дој ци 
4557200 Ин тра о пе ра тив на ин сер ци ја ткив ног екс пан де ра
Ин сер ци ја ткив ног екс пан де ра здру же но са дру гом хи ру

шком про це ду ром
Првошифрирати:
– оба вље ну хи ру шку про це ду ру или про це ду ре
Искључује: про це ду ру на дој ци 
4556601 Ин јек ци ја у ткив ни екс пан дер
Ин фла ци ја ткив ног екс пан де ра
Искључује: про це ду ру на дој ци 
4556603 По де ша ва ње ткив ног екс пан де ра
Ре ло ка ци ју за ли ска екс пан де ра тки ва
Искључује: про це ду ру на дој ци 
4556800 Укла ња ње ткив ног екс пан де ра
Искључује: про це ду ру на дој ци 
9060600 Укла ња ње фа ци јал ног им план та та
Укла ња ње им план та та са:
– обра за (ма лар но) (суб ма лар но) 
– бра де (ман ди бу ле) 
– че ла 
– но са 
Искључује: про це ду ру са:
– ока 
– зу ба
9060601 Укла ња ње им план та та оста лих ме ких тки ва
Укла ња ње им план та та са:
– бе да ра
– гру ди (пек то ра лис)
– удо ва:
– до њих (пот ко ле ни ца)
– гор њих (би цепс) (три цепс)
Искључује: про це ду ру укла ња ња са:
– аб до ми нал ног зи да (про сте тич ка мре жа) 
– дој ки 
– ока 
– ли ца 

15.2.2ЕКСЦИЗИЈА

1662Ексцизија,очникапак

4561700 Ре дук ци ја гор њег оч ног кап ка
Екс ци зи ја ре дун дант не ко же на оч ном кап ку
Ре ста у ра ци ја си ме три је гор њег оч ног кап ка
Ри ти дек то ми ја гор њег оч ног кап ка
4562000 Ре дук ци ја до њег оч ног кап ка
Ри ти дек то ми ја до њег оч ног кап ка
Ре ста у ра ци ја си ме три је до њег оч ног кап ка
4566501 Кли на ста екс ци зи ја оч ног кап ка пу не де бљи не
Екс ци зи ја ле зи је на оч ном кап ку, пу не де бљи не
Укључује: ре па ра ци ју ди рект ном су ту ром
Искључује: про це ду ру за ек тро пи ју или ен тро пи ју 

1663Ексцизија,уво

4566502 Кли на ста екс ци зи ја ува пу не де бљи не
Екс ци зи ја ле зи је на уву, пу не де бљи не
Укључује: ре па ра ци ју ди рект ном су ту ром

1664Ексцизија,усна

4566800 Вер ми ли о нек то ми ја
Искључује: про це ду ру са СО2 ла се ром 
4566500 Кли на ста екс ци зи ја усне пу не де бљи не
Екс ци зи ја ле зи је на усни, пу не де бљи не
Укључује:ре па ра ци ју ди рект ном су ту ром
4567500 Ре дук ци ја ве ли чи не усне
Пар ци јал на екс ци зи ја усне код ма кро хе и ли је

1665Ексцизија,језик

4567501 Ре дук ци ја ве ли чи не је зи ка
Пар ци јал на:
– екс ци зи ја је зи ка код ма кро гло си је
– гло сек то ми ја код ма кро гло си је

1666Липосукцијаилипектомија

Ре дук ци ја ади по зног тки ва
Ре дук ци ја ве ли чи не
4558400 Ли по сук ци ја
Сук ци ја:
– аси сти ра не ли по ли зе
– ли пек то ми је
Искључује: про це ду ру за ре ви зи ју ре жња 
3016800 Ли пек то ми ја, јед на екс ци зи ја
Ли пек то ми ја, јед на област
Искључује: про це ду ру код пред њег тр бу шног зи да
3017100 Ли пек то ми ја, две или ви ше екс ци зи ја
Ли пек то ми ја:
– обо стра на
– на ви ше обла сти
3016500 Ли пек то ми ја пред њег тр бу шног зи да
Аб до ми нал на ли пек то ми ја (не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту)
3017400 Ли пек то ми ја пред њег тр бу шног зи да, су бум би ли

кал на
Укључује: ја ча ње му ску лоапо не у ро тич ног зи да
ума ње ње иви ца ко же
3017700 Ли пек то ми ја пред њег тр бу шног зи да, ра ди кал на
Аб до ми но пла сти ка:
– Пи тан га је ва (Pitanguy)
– ра ди кал на
Укључује: екс ци зи ја ко же и пот ко жног тки ва
ре па ра ци ја му ску лоапо не у ро тич ног сло ја
тран спо зи ци ју ум би ли ку са
4501804 На бав ка ма сног тки ва за графт пу тем одво је не ин

ци зи је
Искључује: про це ду ру код исте ин ци зи је 



1667Ексцизијалимфоедематозногткива

Екс ци зи ја лим фан ги ек та зи је
4504800 Екс ци зи ја лим фо е де ма то зног тки ва ру ке
4504801 Екс ци зи ја лим фо е де ма то зног тки ва по длак ти це и 

ша ке
4504802 Екс ци зи ја лим фо е де ма то зног тки ва бе дра
4504803 Екс ци зи ја лим фо е де ма то зног тки ва но ге и сто па ла
4504804 Екс ци зи ја лим фо е де ма то зног тки ва оста лих обла сти

15.2.3РЕПАРАЦИЈА

1668Трансплантаткожеимасногткиваилисамокоже

4501801 Тран сплан тат ко же и ма сног тки ва
4501802 Тран сплан тат ма сног тки ва

1669Композитнитрансплантат

Хон дро ку та ни тран сплан тат
Хон дро му ко зни тран сплан тат
4565600 Ком по зит ни тран сплан тат за нос
4565601 Ком по зит ни тран сплан тат за уво
4565602 Ком по зит ни тран сплан тат за оч ни ка пак
Сеп то хон дро му ко зал ни тран сплан тат за оч ни ка пак
Искључује: тран сплан тат за сим бле фа рон 
4565603 Ком по зит ни тран сплан тат за оста ле обла сти

1670Трансплантатфасције

4501803 Тран сплан тат фа сци је
Искључује: про це ду ру код па ра ли зе фа ци јал ног нер ва 

1671Миокутанознирежањ

Фа сци о ми о ку та но зни ре жањ
Напомена:
Режањ тки во ко је је одво је но са обла сти до на то ра и пре ме

ште но на област ре ци пи ен та за јед но са соп стве ном за ли хом кр ви 
(пе ди ку лом)

Одлагање по ди за ње ре жња са до на тор ске обла сти са тран
сфе ром ре жња са од ла га њем до ка сни је опе ра тив не епи зо де да би 
се по бољ ша ло снаб де ва ње ре жња кр вљу

Локални ре жањ узет са обла сти ко ја је по ред обла сти са де
фек том

Искључује: ми о ку та но зни ре жањ:
– сло бо дан 
– острв ски 
про це ду ру за ре кон струк ци ју дој ке 
4501501 Од ла га ње ми о ку та но зног ре жња
4500301 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ми о ку та но зни ре жањ
45003011 Ве ли ки ми о ку та но зни ре жањ
Ми о ку та но зни ре жањ упо тре бом ми ши ћа:
– latissimusdorsiа
– pectoralismajorа
– слич ног ве ли ког ми ши ћа

1672Мишићнирежањ

Напомена:
Режањ – тки во ко је је одво је но са обла сти до на то ра и пре ме

ште но на област ре ци пи ен та за јед но са соп стве ном за ли хом кр ви 
(пе ди ку лом)

Одлагање – по ди за ње ре жња са до на тор ске обла сти са тран
сфе ром ре жња са од ла га њем до ка сни је опе ра тив не епи зо де да би 
се по бољ ша ло снаб де ва ње ре жња кр вљу

Локални – ре жањ узет са обла сти ко ја је по ред обла сти са де
фек том

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– тран сплан тат ко же са обла сти ре ци пи јен та
Искључује: ми шић ни ре жањ:
– сло бо дан 
– острв ски 

ми о ку та но зни ре жањ:
– сло бо дан 
– острв ски 
– (ако ни је кла си фи ко ва но на дру гом ме сту) 
4501500 Од ла га ње ми шић ног ре жња
4500901 Јед но ста ван и ма ли ло кал ни ми шић ни ре жањ
45009011 Ве ли ки ми шић ни ре жањ
Ре жањ ве ли ког ми ши ћа упо тре бом:
– gastrocnemius-а
– gracillis-а
– pectoralismajor-а
– слич ног ве ли ког ми ши ћа

1673Острвскирежањ

Ре жањ у ко ме се ко ри сти тки во ко је је ком плет но одво је но 
од окол ног тки ва и тки ва ко је ле жи ис под, осим пе тељ ке ко ју чи не 
ар те ри је и ве не. Тки во је ка на ли са но ис под ко же и пре ме ште но на 
ме сто при је ма (са пе тељ ком ко ја оста је ис под ко же) и за ка че но за 
ме сто до на ци је

Укључује: фа сци о ку та но зни  }
фа сци о ми о ку та но зни  }
ми шић ни  } острв ски ре жањ
ми о ку та но зни  }
Искључује: сло бод ни ре жањ 
про це ду ру са ре кон струк ци јом дој ке 
4556300 Острв ски ре жањ са ва ску лар ном пе ди ку лом
Не и нер ви са ни острв ски ре жањ
Искључује: про це ду ру са тран спо зи ци о ни ра њем пр ста ша ке 
4556301 Острв ски ре жањ са не у ро ва ску лар ном пе ди ку лом
Инер ви са ни острв ски ре жањ
Искључује: про це ду ру на ру ци за инер ва ци ју пул пе 

1674Слободнирежањ

Екс три пи ра ни ре жањ тки ва пре ме штен на дру го ме сто, где се 
крв ни су до ви уну тар ре жња ана сто ми зи ра ју са крв ним су до ви ма 
на ме сту при је ма

Сло бод ни тран сфер тки ва
Укључује:
ко сти
ком по зит на тки ва:
– фа сци о ку та но зно
– фа сци о ми о ку та но
– ми о ку та но зно
цре ва
ми кро хи рур шке ана сто мо зе крв них су до ва
ми ши ћа
по ди за ње и на ме шта ње сло бод ног тран сфе ра тки ва
ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та на ко жи су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та:
– тран сплан та том 
– ко ји ни је на ко жи (нпр. на ми ши ћу), су ту ром
Искључује:ре ви зи ју
4556200 Не и нер ви са ни сло бод ни ре жањ
4556201 Инер ви са ни сло бод ни ре жањ

1675Мелопластикаилифтингчелаиобрва

4558700 Ме ло пла сти ка, јед но стра на
По ди за ње обра за 
(ме ло пла сти ка)  }
Ко рек ци ја аси ме три је 
фа ци јал ног ме ког 
тки ва  } јед но стра но
Фа ци јал на 
ри ти дек то ми ја  }
Укључује: лиф тинг вра та
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– лиф тинг че ла и обр ва 
– ре дук ци ја оч ног кап ка 
4558800 Ме ло пла сти ка, обо стра на



По ди за ње обра за 
(ме ло пла сти ка)  } обо стра но
Фа ци јал на 
ри ти дек то ми ја  }
Укључује: лиф тинг вра та
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– лиф тинг че ла и обр ва 
– ре дук ци ја оч ног кап ка 
4558701 Лиф тинг че ла и обр ва, јед но стра но
Пла стич на хи рур ги ја 
че ла и обр ва 
(ен до скоп ска)  }
Лиф тинг обр ве }
Лиф тинг че ла } јед но стра но 
Ре па ра ци ја пто зе обр ве  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре дук ци ја оч ног кап ка 
– лиф тинг ли ца
4558801 Лиф тинг че ла и обр ва, обо стра но
Пла стич на хи рур ги ја 
че ла и обр ва 
(ен до скоп ска)  }
Лиф тинг обр ве }
Лиф тинг че ла } обо стра но
Ре па ра ци ја пто зе обр ве  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре дук ци ја оч ног кап ка 
– лиф тинг ли ца 

1676Трансплантатзасимблефарон

4562900 Тран сплан тат за сим бле фа рон

1677Репарацијаблефароптозе

Искључује: по нов на опе ра ци ја за ко рек ци ју прет ход не ре па
ра ци је бле фа роп то зе 

ре ви зи ја су ту ре ле ва тор ми ши ћа ко ја сле ди прет ход ну ко рек
ци ју бле фа роп то зе 

4562300 Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку тех ни ком фрон та
лис ми ши ћа са су ту ром

4562301 Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку тех ни ком фрон та
лис ми ши ћа са фа сци јал ним слин гом

4562302 Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку ре сек ци јом или 
про ду же њем ле ва тор ми ши ћа

4562303 Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку оста лим тех ни ка ма 
ле ва тор ми ши ћа

4562304 Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку тар зал ном тех ни ком
4562305 Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку оста лим тех ни ка ма
Ко рек ци ја пто зе на оч ном кап ку (не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту)

1678Репарацијаува

Искључује: ре кон струк ци ју ува 
4565900 Ко рек ци ја клем па вог ува
Ко рек ци ја ис пуп че ног или из бо че ног ува
При вла че ње ушне шкољ ке или сет бек
4565901 Оста ле ко рек ци је де фор ми те та екс тер ног ува
Ко рек ци ја:
– са ви је ног ува
– од ру бље ног ува (cupear)
Ре па ра ци ја де фор ми те та екс тер ног ува (не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту)
Искључује: ре кон струк ци ју спо ља шњег слу шног ход ни ка 

1679Ринопластика

Укључује: тур би нек то ми ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– сеп то пла сти ка 
Искључује: ауг мен та ци о ну ри но пла сти ку са мо са им план та том 
ком по зит ни им план тат за нос 
ре ви зи ју ри но пла сти ке 

ко жни:
– ре жањ но са 
– тран сплан тат но са 
4563200 Ри но пла сти ка са ко рек ци јом хр ска ви це
Ри но пла сти ка вр ха
4563500 Ри но пла сти ка са ко рек ци јом ко шта ног лу ка
4563800 То тал на ри но пла сти ка
Ко рек ци ја хр ска ви це и ко шта ног лу ка
Ри но пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
4564100 Ри но пла сти ка са тран сплан та том на зал не и сеп тал

не хр ска ви це
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са тран сплан та том на зал не ко

сти или сеп тал не хр ска ви це
4564101 Ри но пла сти ка са тран сплан та том на зал не ко сти
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са тран сплан та том на зал не ко сти
4564102 Ри но пла сти ка са тран сплан та том на зал не ко сти и 

на зал не/сеп тал не хр ска ви це
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са тран сплан та том на зал не ко

сти или на сал не/сеп тал не хр ска ви це
4564400 Ри но пла сти ка са тран сплан та том хр ска ви це са уда

ље не до на тор ске обла сти
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са тран сплан та том хр ска ви це 

са уда ље не до на тор ске обла сти
Укључује: узи ма ње хр ска ви це за тран сплан та ци ју
4564401 Ри но пла сти ка са тран сплан та том ко сти са уда ље не 

до на тор ске обла сти
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са тран сплан та том ко сти са 

уда ље не до на тор ске обла сти
Укључује: узи ма ње ко сти за тран сплан та ци ју
тран сплан тат за во мер
4564402 Ри но пла сти ка са тран сплан та том ко сти и хр ска ви це 

са уда ље не до на тор ске обла сти
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са тран сплан та том ко сти и хр

ска ви це са уда ље не до на тор ске обла сти
Укључује: узи ма ње ко сти и хр ска ви це за тран сплан та ци ју

1680Осталерепарацијеноса

4571400 За тва ра ње оро на зал не фи сту ле
Оро на зал на фи сту лек то ми ја
Укључује: ре па ра ци ја ре жња
ре ви зи ја ре жња
Искључује: про це ду ру за се кун дар ну ре па ра ци ју не сра слог 

неп ца
4571401 За тва ра ње оста лих на зал них фи сту ла
На зо ла би јал на фи сту лек то ми ја
На зо фа рин ге ал на фи сту лек то ми ја
Ре па ра ци ја на зал не фи сту ле (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: ре па ра ци ја ре жња
ре ви зи ја ре жња

1681Репарацијафаринкса
4564500 За тво ре на ре па ра ци ја хо а нал не атре зи је
За тво ре на ко рек ци ја на зо фа рин ге ал не атре зи је
Укључује: ин сер ци ју  } на зо фа рин ге ал ног стен та
ири га ци ју и сук ци ју  }
пунк ци ју и ди ла ци ју
4564600 Отво ре на ре па ра ци ја хо а нал не атре зи је
Отво ре на ко рек ци ја на зо фа рин ге ал не атре зи је
Укључује: ин сер ци ју  } на зо фа рин ге ал ног стен та
ири га ци ју и сук ци ју  }
укла ња ње ко сти
4571600 Фа рин го пла сти ка
Напомена: Оба вља се код ве ло фа рин ге ал не ин ком пе тен ци је
Искључује: фа рин ге ал ни ре жањ
4571601 Фа рин ге ал ни ре жањ
Напомена: Оба вља се код ве ло фа рин ге ал не ин ком пе тен ци је

15.2.4РЕКОНСТРУКЦИЈА

1682Реконструкцијаконтура

4505100 Ре кон струк ци ја фа ци јал них кон ту ра са им план та том
Ауг мен та ци о на ри но пла сти ка са им план та том
Уве ћа ње бра де ко је укљу чу је ме ко тки во са им план та том



Искључује: aугментациону ри но пла сти ку са тран сплан та том 
по ве ћа ње бра де са ко шта ним тран сплан та том 
4505101 Оста ле ре кон струк ци је кон ту ра са им план та том
Уве ћа ње ми ши ћа (кон ту ра) са им план та том

1683Рестаурацијаконтура

Искључује: про це ду ру за ри но пла сти ку 
4564700 Ре ста у ра ци ја фа ци јал них кон ту ра са тран сплан та

том ко сти
4564701 Ре ста у ра ци ја фа ци јал них кон ту ра са тран сплан та

том хр ска ви це
4564702 Ре ста у ра ци ја фа ци јал них кон ту ра са тран сплан та

том ко сти и хр ска ви це

1684Реконструкцијаочногкапкаиува

4561400 Ре кон струк ци ја оч ног кап ка
Ре кон струк ци ја оч ног кап ка, (не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту)
Искључује: про це ду ру са:
– ре жњем 
– тран сплан та том:
– фо ли ку ла дла ке 
– му ко зал ним
– ко же
4561401 Про це ду ра тар зал стрип (tarsalstrip)
Ла те рал ни тар зал стрип (tarsalstrip)
Тар зал стрип (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
4567101 Ре кон струк ци ја оч ног кап ка са ре жњем, је ди ни или 

пр ви ста ди јум
Еби јев (Abbe) флап на оч ном кап ку, пр ви ста ди јум
Фрикeов(Frické)(че ло) ре жањ
Три пи е ров (Tripier)(гор њи оч ни ка пак) ре жањ
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– сеп то хон дро му ко за ли тран сплан тат за оч ни ка пак 
4567401 Ре кон струк ци ја оч ног кап ка са ре жњем, дру ги ста

ди јум
Раз два ја ње Еби је вог (Abbe) ре жња на оч ном кап ку
4566000 Ре кон струк ци ја спо ља шњег ува, пр ви ста ди јум
4566100 Ре кон струк ци ја спо ља шњег ува, дру ги ста ди јум

1685Реконструкцијауснеилиуста

Искључује: ре кон струк ци ја не сра сле усне 
4567100 Ре кон струк ци ја усне са ре жњем, је ди ни или пр ви 

ста ди јум
Еби јев (Abbe) ре жањ на усни, пр ви ста ди јум
Естлен де ров (Estlander)ре жањ
Ги лис (Gillies)фан ре жањ
Ка ра пан џи ћев ре жањ
Мек гре го ров(McGregor) ре жањ
Мо ди фи ко ва ни Ги лис (Gillies)ре жањ
Фра јов (Fries) ре жањ
4567400 Ре кон струк ци ја усне са ре жњем, дру ги ста ди јум
Раз два ја ње Еби је вог (Abbe) ре жња на усни
5232400 Ре кон струк ци ја уста са ди рект ним ре жњем је зи ка, 

је ди ни или пр ви ста ди јум
5232700 Ре кон струк ци ја уста са ди рект ним ре жњем је зи ка, 

дру ги ста ди јум

15.2.5РЕВИЗИЈА

1686Ревизијаслободногрежњаисатимповезанепроцедуре

Укључује: про це ду ру са сло бод ним ре жњем:
– ми ши ћа
– ми о ку та но зним
4549600 Отво ре на ре ви зи ја ре жња сло бод ног тки ва
Укључује: ли по сук ци ју
4549700 Ком плет на ре ви зи ја ре жња сло бод ног тки ва ли по

сук ци јом
4549800 Ре ви зи ја ре жња сло бод ног тки ва ли по сук ци јом, пр

ви ста ди јум

4549900 Ре ви зи ја ре жња сло бод ног тки ва ли по сук ци јом, 
дру ги ста ди јум

9065900 Екс ци зи ја ре жња тки ва за мо ни то ринг
Екс ци зи ја:
– мо ни то ра сло бод ног је ју нал ног ре жња
– тран сплан та та за мо ни то ринг

1687Ревизијаосталихпроцедурапластичнехирургије
намекомткиву

4562500 Ре ви зи ја су ту ре ми ши ћа по ди за ча гор њег оч ног 
кап ка (m. levatorpalpebraesuperioris) по сле прет ход не ко рек ци је 
бле фа роп то зе

По де ша ва ње ми ши ћа по ди за ча гор њег оч ног кап ка (m.levator
palpebraesuperioris) ко ме је прет хо ди ла ко рек ци ја бле фа роп то зе

Ко рек ци ја ви си не оч ног кап ка ко јој је прет хо ди ла ко рек ци ја 
бле фа роп то зе

4565000 Ре ви зи ја ри но пла сти ке
Се кун дар на ре ви зи ја ри но пла сти ке

15.2.6ПОНОВНАОПЕРАЦИЈА

1688Поновнаоперацијазбогкорекцијепретходнерепарације
птозенаочномкапку

По нов на опе ра ци ја за бле фа роп то зу
Искључује: ре ви зи ју ми ши ћа по ди за ча гор њег оч ног кап ка 

(m.levatorpalpebraesuperioris) ко јој је прет хо ди ла ко рек ци ја пто
зе на оч ном кап ку 

4562400 По нов на опе ра ци ја прет ход не ре па ра ци је пто зе на 
оч ном кап ку тех ни ком фрон тал ног ми ши ћа (m.frontalis) са су ту ром

4562401 По нов на опе ра ци ја прет ход не ре па ра ци је пто зе на 
оч ном кап ку тех ни ком фрон тал ног ми ши ћа (m.frontalis) са фа сци
јал ним слин гом

4562402 По нов на опе ра ци ја прет ход не ко рек ци је пто зе на 
оч ном кап ку ре сек ци јом или про ду же њем ми ши ћа по ди за ча гор
њег оч ног кап ка (m.levatorpalpebraesuperioris)

4562403 По нов на опе ра ци ја прет ход не ко рек ци је пто зе на 
оч ном кап ку оста лим тех ни ка ма ми ши ћа по ди за ча гор њег оч ног 
кап ка (m.levatorpalpebraesuperioris)

4562404 По нов на опе ра ци ја прет ход не ко рек ци је пто зе на 
оч ном кап ку тар зал ном тех ни ком

4562405 По нов на опе ра ци ја прет ход не ко рек ци је пто зе на 
оч ном кап ку оста лим тех ни ка ма

По нов на опе ра ци ја због ко рек ци је прет ход не ре па ра ци је бле
фа роп то зе (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)

15.2.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1689Процедуренанесраслојусни

Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом не сра слог пред њег 
неп ца 

4568900 Про це ду ра ад хе зи је усне код не сра сле усне, јед но
стра на

4568901 Про це ду ра ад хе зи је усне код не сра сле усне, обо
стра на

4569800 При мар но про ду же ње ко лум не ле код не сра сле усне
4567700 При мар на ре па ра ци ја не сра сле усне, јед но стра на
Ре па ра ци ја не сра сле усне, је дан ста ди јум, јед но стра на
Искључује: про ду же ње ко лу ме ле 
про це ду ру на при ра сли ци на усни 
ре кон струк ци ју ре жњем 
ре ви зи ју 
4568300 При мар на ре па ра ци ја не сра сле усне, обо стра на
Ре па ра ци ја не сра сле усне, је дан ста ди јум, обо стра на
Искључује: про ду же ње ко лу ме ле 
про це ду ру на при ра сли ци на усни 
ре кон струк ци ју ре жњем 
ре ви зи ју 
4570100 Ре кон струк ци ја не сра сле усне са ре жњем, је ди ни 

или пр ви ста ди јум
Еби јев (Abbe) ре жањ за не сра слу усну, пр ви ста ди јум



4570400 Ре кон струк ци ја не сра сле усне са ре жњем, дру ги 
ста ди јум

Раз два ја ње Еби је вог (Abbe) ре жња за не сра слу усну
4569200 Пар ци јал на ре ви зи ја не сра сле усне
Пар ци јал на се кун дар на ре па ра ци ја не сра сле усне
Укључује: ма ла ре ви зи ја ре жња, по рав на ва ње и по де ша ва ње
ре ви зи ја ма лог зви жде ћег де фор ми те та
4569500 То тал на ре ви зи ја не сра сле усне
То тал на се кун дар на ре па ра ци ја не сра сле усне
Укључује: ве ли ка ре ви зи ја ре жња
ре кон струк ци ја ми ши ћа
ре ви зи ја ве ли ког зви жде ћег де фор ми те та

1690Процедуренанесрасломнепцу

Искључује: про це ду ру са ре па ра ци јом не сра сле усне 
4570700 При мар на ре па ра ци ја не сра слог неп ца
4571000 Се кун дра на ре па ра ци ја не сра слог неп ца, за тва ра ње 

фи сту ле ло кал ним ре жњем
Ре ви зи ја ре па ра ци је не сра слог неп ца, за тва ра ње оро на зал не 

фи сту ле ло кал ним ре жњем
4571300 Се кун дра на ре па ра ци ја не сра слог неп ца, про це ду ра 

про ду же ња
Ре ви зи ја ре па ра ци је не сра слог неп ца, про це ду ра про ду же ња
5233700 Ре па ра ци ја не сра сле ал ве о ле
Тран сплан та ци ја не сра сле ал ве о ле
Укључује: уве ћа ње ал ве о лар ног гре бе на
за тва ра ње оро на зал них фи сту ла

1691Процедуренанесраслојусниипредњемнепцу

4568000 При мар на ре па ра ци ја уни ла те рал не не сра сле усне 
и пред њег неп ца

Ре па ра ци ја уни ла те рал не не сра сле усне и пред њег неп ца, је
дан ста ди јум

4568600 При мар на ре па ра ци ја би ла те рал не не сра сле усне и 
пред њег неп ца

Ре па ра ци ја би ла те рал не не сра сле усне и пред њег неп ца, је
дан ста ди јум

1692Процедурекодпарализефацијалногнерва

4558100 Екс ци зи ја тки ва код па ра ли зе фа ци јал ног нер ва
Искључује: про це ду ру са:
– фа сци јал ним тран сплан та том 
– ми шић ним тран сфе ром 
– су спен зи јом 
4558101 Екс ци зи ја тки ва код па ра ли зе фа ци јал ног нер ва са 

су спен зи јом
Екс ци зи ја тки ва код па ра ли зе фа ци јал ног нер ва са:
– дер мо де зом
– фа сци о де зом
– пот ко жном пли ка ци јом
4557500 Фа сци јал ни тран сплан тат код па ра ли зе фа ци јал ног 

нер ва
Укључује: екс ци зи ју тки ва
4557800 Ми шић ни тран сфер код па ра ли зе фа ци јал ног нер ва
Укључује: екс ци зи ју тки ва

15.3ПРОЦЕДУРЕПЛАСТИЧНЕХИРУРГИЈЕ
НАВАСКУЛАРНОМСИСТЕМУ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

15.3.1ЕКСЦИЗИЈА

1693Ексцизијаартериовенскемалформације[АВМ]

Искључује: екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је:
– ин тра кра ни јал не 
– спи нал не 
4504500 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је оч ног кап ка
4504501 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је но са
4504502 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је усне
4504503 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је ува

4504504 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је вра та
4504505 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је ша ке
4504506 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је пал ца
4504507 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је пр ста ша ке
4504508 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је ге ни та ли ја
4503900 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је оста лих 

обла сти, ду жи не 3 цм или ма ње
4504200 Екс ци зи ја ар те ри о вен ске мал фор ма ци је оста лих 

обла сти, ду жи не ви ше од 3 цм
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кар ди о пул мо нал ни бај пас 
– ва ску лар ну про це ду ру(е) за ре дук ци ју хе мо ра ги је

15.3.2РЕПАРАЦИЈА

1694Микрохирушкарепарацијазарестаурацију
континуитетакрвнихсудовадисталнихекстремитета

илипрстију

Искључује: ре па ра ци ју:
– ана сто мо зом 
– ми кроар те ри јал ним или ми кро вен ским тран сплан та том 
4550000 Ми кро хи ру шка ре па ра ци ја ар те ри је дис тал ног екс

те ре ми те та или пр ста
4550001 Ми кро хи ру шка ре па ра ци ја ве не дис тал ног екс те ре

ми те та или пр ста
4550002 Ми кро хи ру шка ре па ра ци ја ар те ри је и ве не дис тал

ног екс те ре ми те та или пр ста

1695Микрхирушкаанастомозакрвнихсудова

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре па ра ци ја нер ва
Првошифрирати:
– про це ду ра ре кон струк ци је
4550200 Ми кро хи ру шка ана сто мо за ар те ри је
4550201 Ми кро хи ру шка ана сто мо за ве не
4550202 Ми кро хи ру шка ана сто мо за ар те ри је и ве не

1696Микрохируршкитрансплантаткрвнихсудова
Искључује: ре па ра ци ју ана сто мо зом 
4550300 Ми кро хи рур шки тран сплан тат ар те ри је
4550301 Ми кро хи рур шки тран сплан тат ве не
4550302 Ми кро хи рур шки тран сплан тат ар те ри је и ве не

15.4ПРОЦЕДУРЕПЛАСТИЧНЕХИРУРГИЈЕ
НАКОСТИМА

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

15.4.1ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

1697Фиксирањепоткожненадоградње
(процедураосеоинтеграције)

При чвр шћи ва ње окви ра ти та ни јум ске фик сту ре за осе о ин те
гра ци ју

По ве зи ва ње пот ко жне на до град ње за осе о ин те гра ци ју
Осе о ин те гра ци ја за при чвр шћи ва ње за ме не про те зе, дру ги 

ста ди јум
Укључује: от кри ва ње ти та ни јум ске фик сту ре
тран сплан тат ко же за област фик сту ре
ста њи ва ње ре жња ко же пре ко обла сти фик сту ре
Искључује: ин тра о рал ну про це ду ру осе о ин те гра ци је 
4579700 Про це ду ра осе о ин те гри ци је, фик си ра ње пот ко жне 

на до град ње код при чвр шћи ва ња слу шног апа ра та уса ђе ног у кост 
[BAHA]

4579701 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, фик си ра ње пот ко жне 
на до град ње код при чвр шћи ва ња ушне про те зе

4579702 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, фик си ра ње пот ко жне 
на до град ње код при чвр шћи ва ња ор би тал не про те зе

Укључује: за ме ну про те зе:
– ока
– ор би тал ног са др жа ја



4579703 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, фик си ра ње пот ко жне 
на до град ње код при чвр шћи ва ња про те зе но са, пар ци јал на

4579704 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, фик си ра ње пот ко жне 
на до град ње код при чвр шћи ва ња про те зе но са, то тал на

Укључује: окол но фа ци јал но тки во
4579705 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, фик си ра ње пот ко жне 

на до град ње код при чвр шћи ва ња про те зе удо ва
Искључује: про це ду ру за при чвр шћи ва ње про те зе пр ста 
4579706 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, фик си ра ње пот ко жне 

на до град ње код при чвр шћи ва ња про те зе пр ста

1698Имплантацијатитанијумскогзавртња
(процедураосеоинтеграције)

Им план та ци ја ти та ни јум ског за врт ња за осе о ин те гра ци ју
Осе о ин те гра ци ја за при чвр шћи ва ње за ме не про те зе, пр ви 

ста ди јум
По ста вља ње ти та ни јум ске фик сту ре за осе о ин те гра ци ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ко шта ни тран сплан тат
– фик си ра ње пот ко жне на до град ње 
– ре па ра ци ја ре жња
– ре кон струк ци ја
Искључује: ин тра о рал ну про це ду ру осе о ин те гра ци је 
4579400 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни

јум ске фик сту ре код при чвр шћи ва ња слу шног апа ра та уса ђе ног у 
кост [BAHA]

4579401 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни
јум ске фик сту ре код при чвр шћи ва ња ушне про те зе

4579402 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни
јум ске фик сту ре код при чвр шћи ва ња ор би тал не про те зе

Укључује: за ме ну про те зе:
– ока
– ор би тал ног са др жа ја
4579403 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни

јум ске фик сту ре код при чвр шћи ва ња про те зе но са, пар ци јал на
4579404 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни

јум ске фик сту ре код при чвр шћи ва ња про те зе но са, то тал на
Укључује: окол но фа ци јал но тки во
4579405 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни

јум ске фик сту ре код при чвр шћи ва ња про те зе удо ва
Искључује: про це ду ру за при чвр шћи ва ње про те зе пр ста 
4579406 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни

јум ске фик сту ре код при швр шћи ва ња про те зе пр ста
4579407 Про це ду ра осе о ин те гра ци је, им план та ци ја ти та ни

јум ске фик сту ре код за ме не згло ба или пр ста
Укључује: ин сер ци ју спо ја (шар ке)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ме та кар пал не гла ве 
– си но ви јек то ми ју
– тран сфер те ти ве 

15.4.2ЕКСЦИЗИЈА

1699Ресекцијамандибуле

Ман ди бу лек то ми ја
Укључује: ре сек ци ју окол ног ме ког тки ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ман ди бу лар на ре кон струк ци ја 
4575500 Тем по ро ман ди бу лар на ме ни сек то ми ја
Искључује: про це ду ру са:
– екс пло ра ци јом тем по рал но ман ди бу лар ног згло ба 
– ре жњем или тран сплан та том
4561100 Ман ди бу лар на кон ди лек то ми ја
Искључује: про це ду ру са ре сек ци јом ман ди бу ле:
– пар ци јал ном 
– то тал ном 
4560500 Пар ци јал на ре сек ци ја ман ди бу ле
Хе ми ман ди бу лек то ми ја
Сег мен тал на ре сек ци ја ман ди бу ле
5212000 Пар ци јал на ре сек ци ја ман ди бу ле са кон ди лек то ми јом
Хе ми ман ди бу лек то ми ја са кон ди лек то ми јом
Сег мен тал на ре сек ци ја ман ди бу ле са кон ди лек то ми јом

4560200 Суб то тал на ре сек ци ја ман ди бу ле
4559900 То тал на ре сек ци ја обе стра не ман ди бу ле
Укључује: кон ди лек то ми ју

1700Ресекцијамаксиле

Мак си лек то ми ја
Укључује: ре сек ци ју окол ног ме ког тки ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мак си лар ну ре кон струк ци ју 
4560501 Пар ци јал на ре сек ци ја мак си ле
Хе ми мак си лек то ми ја
Сег мен тал на ре сек ци ја мак си ле
4560201 Суб то тал на ре сек ци ја мак си ле
4559600 То тал на ре сек ци ја јед не мак си ле
Укључује: ре сек ци ју ор би тал ног по да
4559700 То тал на ре сек ци ја обе мак си ле
Укључује: ре сек ци ју ор би тал ног по да

1701Ресекцијаосталихфацијалнихкостију

Укључује: ма лар ну кост
на зал ну кост
ре сек ци ју окол ног ме ког тки ва
зи го мат ски лук
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– зи го мат ску ре кон струк ци ју 
Искључује: ре сек ци ју:
– ман ди бу ле 
– мак си ле 
9067800 Пар ци јал на ре сек ци ја дру гих ко сти ју ли ца, не кла

си фи ко ва на на дру гом ме сту
9067801 Суб то тал на ре сек ци ја дру гих ко сти ју ли ца, не кла

си фи ко ва на на дру гом ме сту
9067802 То тал на ре сек ци ја дру гих ко сти ју ли ца, не кла си фи

ко ва на на дру гом ме сту

15.4.3РЕПАРАЦИЈА

1702Корекцијабраде

4576100 Ре дук ци о на ко рек ци ја бра де
Ре дук ци о на мен то пла сти ка/ге ни о пла сти ка
4576101 Ауг мен та циј ска ко рек ци ја бра де
По ве ћа ње бра де ко је укљу чу је ме ко тки во и кост
Ге ни о пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Мен то пла сти ка (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Укључује: ко шта ни тран сплан тат
Искључује: по ве ћа ње бра де ко је укљу чу је са мо ме ко тки во 

1703Остеотомија(кортикотомија)
илиостектомијазигоматичноглука

Осте о пла сти ка осте о то ми јом или остек то ми јом зи го ма тич
ног лу ка

Укључује: ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци ју не ра ва и крв них су до ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти 
Искључује: ре кон струк тив ну осте о пла сти ку зи го ма тич ног лу ка 
про це ду ру за ко рек ци ју ор би тал не дис то пи је 
про це ду ру уну тра шњом фик са ци јом 
9067900 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) зи го ма тич ног лу ка, 

јед но стра на
9067901 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) зи го ма тич ног лу ка, 

обо стра на
9067902 Остек то ми ја зи го ма тич ног лу ка, јед но стра на
9067903 Остек то ми ја зи го ма тич ног лу ка, обо стра на

1704Остеотомија(кортикотомија)илиостектомија
зигоматичноглукаунутрашњомфиксацијом

Осте о пла сти ка осте о то ми јом или остек то ми јом зи го ма тич
ног лу ка уну тра шњом фик са ци јом



Укључује: ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци о ни ра ње не ра ва и крв них су до ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти
Искључује: про це ду ру за ко рек ци ју ор би тал не дис то пи је 
9068000 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) зи го ма тич ног лу ка 

уну тра шњом фик са ци јом, јед но стра на
9068001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) зи го ма тич ног лу ка 

уну тра шњом фик са ци јом, обо стра на
9068002 Остек то ми ја зи го ма тич ног лу ка уну тра шњом фик

са ци јом, јед но стра на
9068003 Остек то ми ја зи го ма тич ног лу ка уну тра шњом фик

са ци јом, обо стра на

1705Остеотомија(кортикотомија)
илиостектомијамандибулеилимаксиле

Ман ди бу лар на или мак си лар на осте о пла сти ка осте о то ми јом 
или остек то ми јом

Укључује:ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци ју не ра ва и крв них су до ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мен то пла сти ка
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти 
Искључује: ком плек сну ком би на ци ју про це ду ра осте о то ми је 

/ остек то ми је на ман ди бу ли или мак си ли 
ви ше стру ке (ви ше од две) про це ду ре на:
– ман ди бу ли 
– мак си ли 
про це ду ру уну тра шњом фик са ци јом 
4572000 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ман ди бу ле, јед но стра на
4572600 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ман ди бу ле, обо стра на
4572001 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) мак си ле, јед но стра на
4572601 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) мак си ле, обо стра на
Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) Ле Форт I (LeFortI)
4572002 Остек то ми ја ман ди бу ле, јед но стра на
4572602 Остек то ми ја ман ди бу ле, обо стра на
4572003 Остек то ми ја мак си ле, јед но стра на
4572603 Остек то ми ја мак си ле, обо стра на

1706Остеотомија(кортикотомија)илиостектомија
мандибулеилимаксилеунутрашњомфиксацијом

Ман ди бу лар на или мак си лар на осте о пла сти ка осте о то ми јом 
или остек то ми јом уну тра шњом фик са ци јом

Укључује: ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци ју не ра ва и крв них су до ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мен то пла сти ка 
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти 
Искључује: ком плек сну ком би на ци ју про це ду ра осте о то ми

је/остек то ми је на ман ди бу ли или мак си ли 
ви ше стру ке (ви ше од две) про це ду ре на:
– ман ди бу ли 
– мак си ли 
4572300 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ман ди бу ле уну тра

шњом фик са ци јом, јед но стра на
4572900 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) ман ди бу ле уну тра

шњом фик са ци јом, обо стра на
4572301 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) мак си ле уну тра шњом 

фик са ци јом, јед но стра на
4572901 Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) мак си ле уну тра шњом 

фик са ци јом, обо стра на
Осте о то ми ја (кор ти ко то ми ја) Ле Форт I (Le Fort) уну тра

шњом фик са ци јом
4572302 Остек то ми ја ман ди бу ле уну тра шњом фик са ци јом, 

јед но стра на
4572902 Остек то ми ја ман ди бу ле уну тра шњом фик са ци јом, 

обо стра на
4572303 Остек то ми ја мак си ле уну тра шњом фик са ци јом, јед

но стра на
4572903 Остек то ми ја мак си ле уну тра шњом фик са ци јом, 

обо стра на

1707Остеотомија(кортикотомија)илиостектомија
мандибулеилимаксиле,комбинованепроцедуре

Ман ди бу лар на или мак си лар на осте о пла сти ка осте о то ми јом 
или остек то ми јом, ком би но ва не про це ду ре

Укључује: ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци ју не ра ва и крв них су до ва
Напомена: Ова гру па укљу чу је ви ше стру ке осте о то ми је или 

ви ше стру ке остек то ми је или ком би на ци ју обе про це ду ре на ман
ди бу ли или мак си ли или обе ма ко сти ма

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мен то пла сти ка/ге ни о пла сти ка 
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти 
Искључује: ме ди о фа ци јал ну осте о то ми ју 
про це ду ру уну тра шњом фик са ци јом 
4573100 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле≤ 3 про це

ду ре
4573101 Осте о то ми је или остек то ми је мак си ле, ≤ 3 про це

ду ре
4573500 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле и мак си ле, 

4 про це ду ре
4574100 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле и мак си ле, 

5 про це ду ра
4574700 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле и мак си ле, 

≥ 6 про це ду ра

1708Остеотомија(кортикотомија)илиостектомија
мандибулеилимаксилеунутрашњомфиксацијом,

комбинованепроцедуре

Ман ди бу лар на или мак си лар на осте о пла сти ка осте о то ми јом 
или остек то ми јом уну тра шњом фик са ци јом, ком би но ва не про це ду ре

Укључује: ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци ју не ра ва и крв них су до ва
Напомена: Ова гру па укљу чу је ви ше стру ке осте о то ми је или 

ви ше стру ке остек то ми је или ком би на ци ју обе про це ду ре на ман
ди бу ли или мак си ли или обе ма ко сти ма

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мен то пла сти ка/ге ни о пла сти ка 
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти 
Искључује: ме ди о фа ци јал не осте о то ми је 
4573200 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле≤ 3 про це

ду ре, уну тра шњом фик са ци јом
4573201 Осте о то ми је или остек то ми је мак си ле≤ 3 про це ду

ре, уну тра шњом фик са ци јом
4573800 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле и мак си ле, 

4 про це ду ре, уну тра шњом фик са ци јом
4574400 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле и мак си ле, 

5 про це ду ра, уну тра шњом фик са ци јом
4575200 Осте о то ми је или остек то ми је ман ди бу ле и мак си ле, 

≥ 6 про це ду ра, уну тра шњом фик са ци јом

1709Медиофацијалнеостеотомије

Три или ви ше ме ди о фа ци јал них осте о то ми ја (осте о пла сти ка)
Ле Форт (LeFort) ll  }
Ле Форт (LeFort) lll  } осте о то ми ја (осте о пла сти ка)
Мо ди фи ко ва на 
Ле Фор та (LeFort) lll  }
(ма лар номак си лар на)(на зо ма лар на) 
Укључује: ко шта ни тран сплан тат
тран спо зи ци ју не ра ва и крв них су до ва
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– мен то пла сти ка/ге ни о пла сти ка
– узи ма ње ко сти за тран сплан тат са дру ге обла сти 
4575300 Ме ди о фа ци јал не осте о то ми је
4575400 Ме ди о фа ци јал не осте о то ми је уну тра шњом фик са

ци јом

1710Репозицијачеонекости

Пре о бли ко ва ње че о не ко сти осте о то ми јом и по ме ра њем
Искључује: про це ду ру са хи рур шким за хва том на тем по рал

но па ри је тал ном или ок ци пи тал ном ре ги о ну 



4578200 Ре по зи ци ја че о не ко сти, јед но стра но
4578201 Ре по зи ци ја че о не ко сти са пар ци јал ном ор би тал

ном ре по зи ци јом, јед но стра но
4578202 Ре по зи ци ја че о не ко сти са то тал ном ор би тал ном 

ре по зи ци јом, јед но стра но
4578500 Ре по зи ци ја че о не ко сти, обо стра но
4578501 Ре по зи ци ја че о не ко сти са пар ци јал ном ор би тал

ном ре по зи ци јом, обо стра но
4578502 Ре по зи ци ја че о не ко сти са то тал ном ор би тал ном 

ре по зи ци јом, обо стра но

1711Корекцијадеформитеталобање

Укључује: ко шта ни тран сплан тат
Искључује: ре по зи ци ја че о не ко сти 
про це ду ре за кра ни о сте но зу 
ре кон струк ци ју гле но ид не шу пљи не, зи го ма тич ног лу ка и 

тем по рал не ко сти 
ре кон струк ци ју ор би тал не шу пљи не 
то тал ну ре кон струк ци ју кра ни јал ног лу ка 
4577300 Пе ри ор би тал на ко рек ци ја Тра чер Ко лин ско вог (Tre-

acherCollins) син дро ма
Обо стра на ре кон струк ци ја ла те рал них и ин фе ри ор них де ло

ва ор би те
Укључује: ко шта ни ре жањ са кал ва ри је ло ба ње
тран сплан тат ре бра и/или или јач не ко сти
4577600 Ин тра кра ни јал на ко рек ци ја ор би тал не дис то пи је
То тал но ре по зи ци о ни ра ње јед не ор би те код дис то пи је, ин

тра кра ни јал но
4577900 Суб кра ни јал на ко рек ци ја ор би тал не дис то пи је
Екс тра кра ни јал на ко рек ци ја ор би тал не дис то пи је
То тал но ре по зи ци о ни ра ње јед не ор би те код дис то пи је, суб

кра ни јал но или екс тра кра ни јал но
4576700 Ин тра кра ни јал на ко рек ци ја хи пер те ло ри зма
То тал но ре по зи ци о ни ра ње ор би те или ор би та код хи пер те ло

ри зма, ин тра кра ни јал но
4576701 Ин тра кра ни јал на ко рек ци ја хи пер те ло ри зма са 

осте о то ми јом Ле Форт (LeFort) III
4577000 Суб кра ни јал на ко рек ци ја хи пер те ло ри зма
Екс тра кра ни јал на ко рек ци ја хи пер те ло ри зма
То тал но ре по зи ци о ни ра ње ор би те код хи пер те ло ри зма, суб

кра ни јал но или екс тра кра ни јал но

1712Осталерепарацијелобањеикостијулица

4575800 Ар тро пла сти ка тем по рал но ман ди бу лар ног згло ба
Искључује: про це ду ру са:
– ре жњем или тран сплан та том 
– ви ше стру ке про це ду ре ко је укљу чу ју кап су лу, кон ди лар ну 

гла ву и ме ни скус 
9068100 Оста ле ре па ра ци је ко сти ју ли ца

15.4.4РЕКОНСТРУКЦИЈА

1713Реконструкцијамандибуле

Ре кон струк тив на осте о пла сти ка ман ди бу ле
Укључује: ало пла стич ни им план тат
ко шта ни тран сплан тат
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре жањ 
4560800 Ре кон струк ци ја ман ди бу лар ног кон ди ла
4560801 Пар ци јал на ре кон струк ци ја ман ди бу ле
Хе ми ман ди бу лар на ре кон струк ци ја
Сег мен тал на ре кон струк ци ја ман ди бу ле
4560802 Суб то тал на ре кон струк ци ја ман ди бу ле
4560803 То тал на ре кон струк ци ја ман ди бу ле
4560804 Ре кон струк ци ја ман ди бу ле ко шта ном дис трак ци јом
Ман ди бу лар на осте о син те за дис трак ци јом
4579100 Кон струк ци ја не по сто је ће кон ди ле и уз ла зног де ла 

ра му са
Напомена: Оба вља се код хе ми фа ци јал не ми кро зо ми је
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– узи ма ње ко сти за тран сплан та ци ју 

1714Реконструкцијамаксиле

Ре кон струк тив на осте о пла сти ка мак си ле
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ре жањ 
5212200 Пар ци јал на ре кон струк ци ја мак си ле
Сег мен тал на ре кон струк ци ја мак си ле
5212201 Суб то тал на ре кон струк ци ја мак си ле
5212202 То тал на ре кон струк ци ја јед не мак си ле
5212203 То тал на ре кон струк ци ја обе мак си ле

1715Реконструкцијазигоматичноглука

Ре кон струк тив на осте о пла сти ка зи го ма тич ног лу ка
9068300 Ре кон струк ци ја зи го ма тич ног лу ка
Искључује: про це ду ру за ко рек ци ју Тре чер Ко лин со вог (Tre-

acherCollins) син дро ма 
про це ду ру са:
– ре кон струк ци јом гле но ид не шу пљи не и тем по рал не ко сти 
– укла ња ње ле зи је ко ја укљу чу је сред ње кра ни јал не и ин фра

тем по рал не шу пљи не 

1716Реконструкцијаорбиталнешупљине

Укључује: ор би тал но дно
зи до ве ор би те
ре дук ци ју про ла би ра ног или за ро бље ног ор би тал ног са др жа ја
Искључује: ко рек ци ју:
– хи пер те ло ри зма 
– ор би тал не дис то пи је 
– Тре чер Ко лин со вог (TreacherCollins)син дро ма 
ре по зи ци ја че о не ко сти 
4559000 Ре кон струк ци ја ор би тал не шу пљи не
4559001 Ре кон струк ци ја ор би тал не шу пљи не са им план та том
Укључује: ало пла стич ни  } 
си ла сти чи ни  } им плант (patch) 
син те тич ки(ар те фи ци јен ли)  }
4559300 Ре кон струк ци ја ор би тал не шу пљи не са хр ска ви ча

вим им план том
4559301 Ре кон струк ци ја ор би тал не шу пљи не са им план том 

и им план том хр ска ви це
Укључује: ало пла стич ни  } 
си ла стич ни  } им плант (patch) 
син те тич ки(ар те фи ци јен ли)  }
4559302 Ре кон струк ци ја ор би тал не шу пљи не са ко шта ним 

им пла та том
4559303 Ре кон струк ци ја ор би тал не шу пљи не са им план том 

и им пла та том ко сти
Укључује: ало пла стич ну  } 
си ла сич на  } им плант (patch) 
син те тич ка (ар те фи ци јен ла)  }

1717Реконструкцијаосталихкостијулобањеикостијулица

Искључује: ко рек ци ју:
– хи пер те ло ри зма 
– ор би тал не дис то пи је 
– Тре чер Ко лин со вог (TreacherCollins) син дро ма 
Ре по зи ци ја че о не ко сти 
4578800 Ре кон струк ци ја гле но ид не шу пљи не, зи го ма тич ног 

лу ка и тем по рал не ко сти
Об ве ге се ро ва (Obwegeser) тех ни ка
4578503 То тал на ре кон струк ци ја кра ни јал ног лу ка
Пре о бли ко ва ње кра ни јал ног лу ка ко је укљу чу је ком би но ва ни 

хи рур шки за хват фрон тал ног, тем по рал но па ри је тал ног и ок ци пи
тал ног ре ги о на

Тран скра ни јал но ре по зи ци о ни ра ње ко сти ју ло ба ње и ли ца
Укључује: по ме ра ње ко сти ју ло ба ње
осте о то ми ју (ре по зи ци о ни ра ње) ко сти ју ло ба ње
ре це си ју ко сти ју ло ба ње
9068400 Оста ле ре кон струк ци је ко сти ју ли ца



15.4.5ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕ

1718Осталепроцедурекодкраниостенозе

Укључује:кра ни ек то ми ју:
– ламб до ид ну
– ли не ар ну
– па ра са ги тал ну
– са ги тал ну
– striр
пре о бли ко ва ње че о не ко сти осте о то ми јом и ре це си јом
ок ци пи тал на осте о то ми ја и по ме ра ње
отва ра ње кра ни јал не су ту ре
тем по ро па ри је тал на осте о то ми ја и екс пан зи ја
Напомена: Оба вља се и код кра ни о си но сто зе
Искључује: ре по зи ци ју че о не ко сти 
то тал ну ре кон струк ци ју кра ни јал ног лу ка 
4011500 Оста ле про це ду ре код кра ни о сте но зе, јед на су ту ра
4011800 Оста ле про це ду ре код кра ни о сте но зе, ≥ 2 су ту ре

ШЕ СНА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

16ПРОЦЕДУРЕНАДОЈКАМА(БЛОКОВИ1740–1759,
ОСИМБЛОКОВА:1745–1746,1749–1751И1754)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

16.1ДОЈКЕ

Укључује: про це ду ре код му шкар ца

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

16.1.1ПРЕГЛЕД

1740Процедурепрегледадојки

Искључује: би оп си ју дој ке:
– екс ци зиј ску 
– иглом 
9072100 Ма ну ел ни пре глед дој ке
3153600 Ло ка ли за ци ја ле зи ја на дој ка ма
Укључује: обе ле жа ва ње:
– ра ди о фар ма ком 
– жи цом 
– carbonblack рас тво ром
Искључује: сте ре о так сич ну ло ка ли за ци ју ле зи ја на дој ка ма 
9072400 Сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја на дој ка ма 
Сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја за би оп си ју дој ке
Укључује: обе ле жа ва ње:
– ра ди о фар ма ком 
– жи цом 
– carbonblack рас тво ром

16.1.2ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈАИУКЛАЊАЊЕ

1741Процедурепримене,инсерцијеилиуклањањанадојкама

4554600 Ин тра дер мал но бо је ње ко же због при ка за бра да ви
це и аре о ле

Те то ви ра ње ко же да би се об ли ко вао фак си мил за бра да ви цу 
или аре о лу

Напомена: Оба вља се по сле ре кон струк ци је дој ки пред у зе те 
због ма стек то ми је или уро ђе ног не до стат ка бра да ви це

9072300 Ин јек ци ја у дој ку због по ве ћа ња, јед но стра но
9072301 Ин јек ци ја у дој ку због по ве ћа ња, обо стра но
9072500 Аспи ра ци ја дој ке
Искључује: пот ко жну би оп си ју дој ке 

16.1.3ИНЦИЗИЈА

1742Процедуреинцизијенадојкама

3155100 Ин ци зи ја и дре на жа дој ке
Екс пло ра ци ја дој ке
3155400 Ми кро до хо то ми ја дој ке

16.1.4ЕКСЦИЗИЈА

1743Биопсијадојки

Укључује: сте ре о так сич ну ло ка ли за ци ју ле зи ја на дој ка ма
3154800 Би оп си ја ду бо ког тки ва дој ке
Пер ку та на [затворена] би оп си ја дој ке
Би оп си ја пот пу ним про се ца њем дој ке
Искључује: би оп си ју дој ке:
– екс ци зи о ну 
– иглом 
– отво ре ну 
3150001 Отво ре на би оп си ја дој ке
Ин ци зи о на  }
Отво ре на хи ру шка  } би оп си ја дој ке
Искључује: екс ци зи о ну би оп си ју дој ке 
3153300 Би оп си ја дој ке иглом
Аспи ра ци ја иглом:
– због би оп си је 
– ци то ло ги је [FNAB] дој ке
Пот ко жна [затворена] би оп си ја дој ке иглом (Coreneedlebi-

opsy)
Искључује: екс ци зиј ску би оп си ју дој ке

1744Ексцизијалезијанадојкама

Укључује: ло ка ли за ци ја ле зи ја дој ке са или без би оп си је „ex
tempore”

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ак си лар них лим фних чво ро ва 
3150000 Екс ци зи ја ле зи ја на дој ка ма
Ком плет на ло кал на екс ци зи ја ле зи је на дој ка ма
Екс ци зи о на би оп си ја ле зи је на дој ка ма
Ло кал на екс ци зи ја (ши ро ког по ља) ле зи је на дој ка ма
Ту мо рек то ми ја
Пар ци јал на ма стек то ми ја
Ква дран тек то ми ја
Сег мен тал на ре сек ци ја дој ке
Сег мен тек то ми ја дој ке
Искључује: по нов ну екс ци зи ју ле зи је на дој ка ма 
3151500 По нов на екс ци зи ја ле зи је на дој ка ма
Напомена: Оба вља се по сле прет ход не отво ре не би оп си је 

или екс ци зи је ако мар ги не ре сек ци је ни су ја сне

1747Поткожнамастектомија

Екс ци зи ја тки ва дој ке са пре зер ва ци јом ко же и бра да ви це
Укључује: про це ду ру са или без би оп си је extempore
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ак си лар них лим фних чво ро ва 
– им план та ци ја про те зе 
3152400 Пот ко жна ма стек то ми ја, јед но стра на
3152401 Пот ко жна ма стек то ми ја, обо стра на

1748Једноставнамастектомија

То тал на ма стек то ми ја
Укључује: про це ду ру са или без би оп си је „extempore”
Напомена: Јед но став на ма стек то ми ја – укљу чу је екс ци зи ју 

це ло куп ног тки ва дој ке као и ко же из над ње за јед но са бра да ви
цом и аре о лом

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– екс ци зи ја ак си лар них лим фних чво ро ва
3151800 Јед но став на ма стек то ми ја, јед но стра на
3151801 Јед но став на ма стек то ми ја, обо стра на

1752Осталепроцедуреексцизијенадојкама

3156600 Екс ци зи ја пре ко број не бра да ви це
3155700 Екс ци зи ја ка на ла (цен трал ног) дој ке
3156000 Екс ци зи ја ак це сор ног тки ва дој ке
Екс ци зи ја ек то пич ног тки ва дој ке
Искључује: про це ду ру код пре ко број не бра да ви це 



16.1.5РЕПАРАЦИЈА

1753Аугментационамамопластика

Укључује: ин сер ци ју про те зе
Искључује: про це ду ру ин јек ци јом 
4552700 Ауг мен та ци о на ма мо пла сти ка по сле ма стек то ми је, 

јед но стра на
4552701 Ауг мен та ци о на ма мо пла сти ка по сле ма стек то ми је, 

обо стра на

1755Осталепроцедуререпарацијенадојкама

3156300 Хи ру шка евер зи ја уву че не бра да ви це
9072200 Су ту ра ла це ра ци је на дој ка ма

16.1.6РЕКОНСТРУКЦИЈА

1756Процедуререконструкцијенадојкама

4553900 Ре кон струк ци ја дој ке са ин сер ци јом ткив ног екс
пан де ра

4553002 Ре кон струк ци ја дој ке ко ри шће њем ре жња
Укључује: ду бо ке до ње епи га стрич не:  }
– ар те ри је }
– пер фо ра то ра }
сло бод ни трансректусабдоминис
миокутанеуса  } ре жањ
до њу глу те ал ну ар те ри ју  }
ми о ку та не у сни }
омен тал ни }
гор ње глу те ал не ар те ри је  }
ре па ра ци ју се кун дар ног де фек та на ко жи су ту ром
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја про те зе 
– ми кро хи ру шка ана сто мо за крв них су до ва 
– ре па ра ци ја нер ва 
– ре кон струк ци ја бра да ви це или аре о ле 
– ре па ра ци ја се кун дар ног де фек та:
– аб до ми нал ног зи да (ми ши ча) 
– по мо ћу граф та
– ми ши ћа, по мо ћу фла па 
– ко ји ни је на ко жи, су ту ром
4553300 Ре кон струк ци ја дој ке тех ни ком де ље ња дој ке, пр ви 

ста ди јум
Укључује: ре дук ци ју дој ке
сплит скин тран сплан тат до пе ди це лар ног фла па
ткив ни флап
тран сфер ком плек са ко же и дој ке
4553600 Ре кон струк ци ја дој ке тех ни ком де ље ња дој ке, дру

ги ста ди јум
Укључује: за тва ра ње до на тор ске обла сти
раз два ја ње пе ди це лар ног фла па
уме та ње фла па дој ке

1757Процедуререконструкцијенабрадавицамаиареолама

Укључује: флап
тран сплан тат
Искључује: про це ду ру са ре дук ци о ном ма мо пла сти ком 
4554500 Ре кон струк ци ја бра да ви це
Укључује: ре па ра ци ју
тран спо зи ци ју
4554501 Ре кон струк ци ја аре о ле
4554502 Ре кон струк ци ја бра да ви це и аре о ле

16.1.7ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕНАДОЈКАМА

1758Процедурекојеукључујууклањањеилиподешавање
протезедојкеилиткивногекспандера

4554800 Укла ња ње про те зе из дој ке
4554802 По де ша ва ње ткив ног екс пан де ра дој ке
Ре ло ка ци ја ткив ног екс пан де ра дој ке

4554801 Укла ња ње ткив ног екс пан де ра дој ке
4554200 Укла ња ње ткив ног екс пан де ра дој ке и ин сер ци ја 

пер ма нент не про те зе
4555100 Укла ња ње про те зе из дој ке са ком плет ном екс ци зи

јом фи бро зне кап су ле
4555200 Укла ња ње про те зе из дој ке са ком плет ном екс ци зи

јом фи бро зне кап су ле и за ме ном про те зе
Искључује: укла ња ње си ли кон ске про те зе из дој ке и за ме на 

са не си ли кон ском про те зом 
4555400 Укла ња ње про те зе из дој ке са ком плет ном екс ци зи

јом фи бро зне кап су ле и за ме ном про те зе и фор ми ра њем но вог џе па
Искључује: укла ња ње си ли кон ске про те зе из дој ке и за ме на 

са не си ли кон ском про те зом 
4555500 Укла ња ње си ли кон ске про те зе из дој ке и за ме на са 

не си ли кон ском про те зом
Укључује: екс ци зи ју фи бро зне кап су ле

1759Осталепроцедуренадојкама

9072000 Оста ле про це ду ре на дој ка ма
Ин јек ци ја те ра пиј ског сред ства у дој ке

СЕ ДАМ НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

17ПРОЦЕДУРЕРАДИОЛОШКЕОНКОЛОГИЈЕ
(БЛОКОВИ1786–1799)

АНА ТОМ СКА РЕ ГИ ЈА

17.1ПРОЦЕДУРЕРАДИОЛОШКЕОНКОЛОГИЈЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

17.1.1ТЕРАПИЈАЕКСТЕРНИМЗРАКОМ

1786Површинскирадиолошкитретман

1500000 Ра ди о ло шки трет ман, по вр шин ска те ра пи ја, јед но 
по ље

1500300 Ра ди о ло шки трет ман, по вр шин ска те ра пи ја, два и 
ви ше по ља

1787Ортоволтажнирадиолошкитретман

1510000 Ра ди о ло шки трет ман, ренд ге ном, јед но по ље
1510300 Ра ди о ло шки трет ман, ренд ге ном, два и ви ше по ља

1788Мегаволтажнирадиолошкитретман

Укључује:трет ма не елек тро ни ма и фо то ни ма
8178800 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, на Ко балт 

(Со) уре ђа ји ма
1522400 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, јед но по ље, 

ли не ар ни ак це ле ра тор по је ди нач ног мо да ли те та
1523900 Ра ди о ло шки трет ман ме га вол та жни, два и ви ше по

ља, ли не ар ни ак це ле ра тор по је ди нач ног мо да ли те та
Укључује: ро та ци о ну те ра пи ју (ли не ар ни ак це ле ра тор по је

ди нач ног мо да ли те та)
1525400 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, јед но по ље, 

ли не ар ни ак це ле ра тор ду ал ног мо да ли те та
15254001 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, кон вен ци о

на лан ра ди о те ра пи ја, па ли ја тив на
15254002 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, кон вен ци о

на лан ра ди о те ра пи ја, ра ди кал на
1526900 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, два и ви ше 

по ља, ли не ар ни ак це ле ра тор ду ал ног мо да ли те та
Укључује: ро та ци о ну те ра пи ју (ли не ар ни ак це ле ра тор ду ал

ног мо да ли те та)
15269001 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, кон фор мал

на ра ди о те ра пи ја, па ли ја тив на
15269002 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, кон фор мал

на ра ди о те ра пи ја, ра ди кал на
15269003 Ра ди о ло шки трет ман, ме га вол та жни, ИМРТ (In-

tensity-ModulatedRadiationTherapy)



1789Осталитехникемегаволтажнихрадиолошкихтретмана

1560000 Сте ре о так сич на ра ди о те ра пи ја, по је ди нач на до за – 
ра ди о хи рур ги ја

Сте ре о так сич на ра ди о хи рур ги ја, по је ди нач на до за
1560001 Фрак ци о ни са на сте ре о так сич на ра ди о те ра пи ја
Сте ре о так сич на ра ди о хи рур ги ја, по де ље на
1560002 Зра че ње по ло ви не те ла
1560003 Зра че ње це лог те ла
1560004 Зра че ње це ле по вр ши не ко же
8178900 Зра че ње кр ви и про ду ка та кр ви 
Укључује: зра че ње на це зи јум ској је ди ни ци

17.1.2БРАХИТЕРАПИЈАУПОТРЕБОМЗАТВОРЕНИХ
ИЗВОРА

Напомена: Бра хи те ра пи ја се од но си на ин сер ци ју им план
та ко ји са др жи ра ди о ак тив ни из вор. Ин сер ци ја се мо же оба ви ти 
у обла сти за хва ће ној кан це ром или у ко ро нар ној ар те ри ји да би 
се спре чи ла по нов на по ја ва сте но зе. Уре ђај за пулс но до зи ра ње 
(ПДР) омо гу ћа ва ра ди о ак тив ном из во ру да бу де ак ти ван у им план
ту са мо 2–10 ми ну те на сат. 

Со фи сти ци ра ни ком пју тер ски си стем кон тро ли ше кре та ње 
ра ди о ак тив них че сти ца кроз им плант. Ово зна чи да је мак си ма лан 
трет ман усме рен на облст за хва ће ну кан це ром док је до за сма ње на 
у окол ном здра вом тки ву.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пла ни ра ње бра хи те ра пи је 

1790Брахитерапија,интракавитарна,гинеколошкарегија

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ими џинг за ултразвучнo пра ће ње апли ка ци ја 
– ими џинг за ре кон струк ци ју 
1530300 Бра хи те ра пи ја, ин тра у те ри на, ма лом бр зи ном до зе 

(ЛДР)
1530400 Бра хи те ра пи ја, ин тра у те ри на, ве ли ком бр зи ном до

зе (ХДР)
1531100 Бра хи те ра пи ја, ин тра ва ги нал на, ма лом бр зи ном до

зе (ЛДР)
1531200 Бра хи те ра пи ја, ин тра ва ги нал на, ве ли ком бр зи ном 

до зе (ХДР)
1531900 Бра хи те ра пи ја, ком би но ва на ин тра у те ри на и ин тра

ва ги нал на, ма лом бр зи ном до зе (ЛДР)
1532000 Бра хи те ра пи ја, ком би но ва на ин тра у те ри на и ин тра

ва ги нал на, ве ли ком бр зи ном до зе (ХДР)

179001Инсерцијаапликаторазабрахитерапију,
гинеколошкарегија

8179000 Ин сер ци ја ин тра у те ри не ту бе
8179001 Ин сер ци ја две ин тра у те ри не ту бе – Ме ди сон (Ma-

dison) си стем
8179002 Ин сер ци ја ово ид них ту ба са или без ово ид не за

шти те
8179003 Ин сер ци ја про трак то ра
8179004 Ин сер ци ја ринг апли ка то ра
8179005 Ин сер ци ја ига ла за ком би но ва ни ин тер сти ци јал ни

ин тра ка ви тар ни трет ман
8179006 Ин сер ци ја Нор манСи мон (NormanSimon) апли ка то ра

1791Брахитерапија,осталеинтракавитарне
области/интралуминалнерегије

Укључује: сте ре о так сич на бра хи те ра пи ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ства ра ње отво ра тре па на ци јом 
– ин тра кра ни јал на сте ре о так сич на ло ка ли за ци ја 
– ими џинг за ул тра звуч но пра ће ње апли ка ци ја
– ими џинг за ре кон струк ци ју
Искључује: про це ду ру у ги не ко ло шким обла сти ма 
9076400 Бра хи те ра пи ја , ма лом бр зи ном до зе (ЛДР)
9076401 Бра хи те ра пи ја, ве ли ком бр зи ном до зе (ХДР)
90764011 Бра хи те ра пи ја епи фа ринк са ве ли ком бр зи ном до зе 

(ХДР)

90764012 Бра хи те ра пи ја брон ха, тра хе је, ве ли ком бр зи ном 
до зе (ХДР)

90764013 Бра хи те ра пи ја јед ња ка ве ли ком бр зи ном до зе 
(ХДР)

90764014 Бра хи те ра пи ја ано рек ту ма ве ли ком бр зи ном до зе 
(ХДР)

90764015 Бра хи те ра пи ја би ли јар ног трак та ве ли ком бр зи
ном до зе (ХДР)

1792Брахитерапија,остало

Укључује: бра хи те ра пи ју:
– ин тер сти ци јал ну
– ин тра ва ску лар ну
Прво шифрирати: ин сер ци ју апли ка то ра за бра хи те ра пи ју 

(ка те те ри, игле)
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– оба вље ну хи ру шку про це ду ру или про це ду ре
– ин сер ци ју апли ка то ра за бра хи те ра пи ју (ка те те ри, игле)
– ими џинг за ул тра звуч но пра ће ње апли ка ци ја
– ими џинг за ре кон струк ци ју
1532700 Бра хи те ра пи ја са имплантaцијом у јед ној рав ни, 

ма лом бр зи ном до зе (ЛДР)
1532701 Бра хи те ра пи ја са имплантaцијом у јед ној рав ни, 

пул си ра ју ћом бр зи ном до зе (ПДР)
1532706 Бра хи те ра пи ја са имплантaцијом у јед ној рав ни, ве

ли ком бр зи ном до зе (ХДР)
1532702 Бра хи те ра пи ја са имплантaцијом у ви ше рав ни или 

во лум ном им план та ци јом, ма лом бр зи ном до зе (ЛДР)
1532703 Бра хи те ра пи ја са имплантaцијом у ви ше рав ни или 

во лум ном им план та ци јом, пул си ра ју ћом бр зи ном до зе (ПДР)
1532707 Бра хи те ра пи ја са имплантaцијом у ви ше рав ни или 

во лум ном им план та ци јом, ве ли ком бр зи ном до зе (ХДР)
1532704 Бра хи те ра пи ја са им план та ци јом пер ма нент них им

план таиз во ра, < 10 из во ра
Искључује: про ста ту 
1532705 Бра хи те ра пи ја са им план та ци јом пер ма нент них им

план таиз во ра, ≥ 10 из во ра
Искључује: про ста ту 
1533800 Бра хи те ра пи ја са им план та ци јом пер ма нент них им

план таиз во ра, про ста та
1536000 Бра хи те ра пи ја, ин тра ва ску лар на
Укључује: ка те те ри за ци ју

179201Инсерцијаапликаторазабрахитерапију,осталерегије
(вулва,дојка,језикиподуснедупље,туморимекихткива)

8179200 Им план та ци ја флек си бил них или ри гид них им пла
на та за бра хи те ра пи ју вул ве

8179201 Им план та ци ја флек си бил них или ри гид них им пла
на та за ин тер сти ци јал ну бра хи те ра пи ју дој ке

8179202 Им план та ци ја флек си бил них им пла на та за ин тер
сти ци ја ну бра хи те ра пи ју је зи ка и по да усне ду пље

8179203 Им план та ци ја ри гид них и флек си бил них им пла на
та за ту мо ре ме ких тки ва

1793Уклањањезатворенихрадиоактивнихизвора

1533900 Укла ња ње за тво ре ног ра ди о ак тив ног из во ра
Укључује: укла ња ње оч ног апли ка то ра

1794Брахитерапијскиповршинскиапликатори

1501200 Бра хи те ра пи ја, око
Првошифрирати: ин сер ци ју апли ка то ра за бра хи те ра пи ју, око 
9076600 Бра хи те ра пи ја са упо тре бом по вр шин ских апли ка

то ра, оста ле обла сти

17.1.3РАДИОИЗОТОПСКАТЕРАПИЈА

1795Применатерапијскедозеотвореноградиоизотопа

1601200 При ме на те ра пиј ске до зе фос фо ра 32
1600900 При ме на те ра пиј ске до зе јо да 131



1600300 При ме на те ра пиј ске до зе итри ју ма 90
1601800 При ме на те ра пиј ске до зе 153SМ-Lеxidrоnаnа(Са

ма ри јум)
1601500 При ме на те ра пиј ске до зе строн ци ју ма 89
9096000 При ме на те ра пиј ске до зе оста лих отво ре них ра ди

о и зо то па

17.1.4ПРОЦЕДУРЕИЗРАДЕИПОДЕШАВАЊАУРЕЂАЈА
ЗАЛЕЧЕЊЕРАДИОТЕРАПИЈОМ

1796Радиоактивнеидругемулаже

1534200 Из ра да и при ме на ра ди ок тив них и дру гих по вр
шин ских му ла жа

1535100 Из ра да и при ме на оч ног апли ка то ра

1797Израдаиподешавањеимобилизацијскихуређаја
илиприборазалечењерадиотерапијом

9076500 Из ра да и по де ша ва ње уре ђа ја за имо би ли за ци ју, 
јед но став на

Укључује: уло шке од пе не, др жа че, но са че, под ме та че, jед
ноставне еле мен те за по зи ци но ни ра ње

9076501 Из ра да и по де ша ва ње имо би ли за циј ских уре ђа ја, 
сред ње ком плек сна

Укључује: аква пласт (тер мо пла стич ну) ма ску
сни мак за гри за (blockbite)
раз ли чи те врт сте ин ди ви ди у ал них му ла жа
9076502 Из ра да и по де ша ва ње имо би ли за циј ског уре ђа ја, 

ком плек сна
Укључује:ка луп из ра ђен ва ку мом, имо би ли за ци је за ИМРТ 

и сте ре о так сич ну ра ди о те ра пи ју
9076503 Из ра да и по де ша ва ње при ла го ђе них бло ко ва
9076504 Из ра да и по де ша ва ње при бо ра за ле че ње ра ди о те

ра пи јом
Укључује: по др шку за узи ма ње ле ко ва
ден тал не стен то ве
ин тер не штит ни ке

17.1.5КОМПЈУТЕРИЗОВАНОПЛАНИРАЊЕ,ПРИПРЕМА,
СИМУЛАЦИЈАИВЕРИФИКАЦИЈАЗРАЧНОГПОЉА

Уколико се обавља,шифрирати одвојено и следеће: – кли
нич ки пре глед пре и у то ку ра ди о те ра пи је

1798Планирањеисимулацијазрачногпоља

1550000 Од ре ђи ва ње зрач ног по ља по мо ћу си му ла то ра, јед
но став но

Укључује: по је ди нач ну област са јед ним по љем или па ра
лел ним су прот ним по љи ма

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ра ди о гра фи ју
– флу о ро ско пи ју
1550300 Од ре ђи ва ње зрач ног по ља по мо ћу си му ла то ра, 

сред ње ком плек сно
Укључује: по је ди нач ну обаст са два или ви ше по ља у ис тој 

рав ни ко ја се укр шта ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ра ди о гра фи ју
– флу о ро ско пи ју
1550600 Од ре ђи ва ње зрач ног по ља по мо ћу си му ла то ра, ком

плек сно
Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го

ђе не бло ко ве
ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ра ди о гра фи ју
– флу о ро ско пи ју
– ConeBEAM – ЦТ
8179800 Од ре ђи ва ње зрач ног по ља, ма ну ел но 

8179801 Ре по зи ци о ни ра ње изо цен тра и ве ри фи ка ци ја пла на 
зра че ња на си му ла то ру

1550601 Вир ту ел на си му ла ци ја – од ре ђи ва ње зрач ног по ља 
по мо ћу спе ци фич ног ЦТ ске не ра

Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го
ђе не бло ко ве

ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ЦТ
1555000 Од ре ђи ва ње зрач ног по ља за пре ци зну тро ди мен зи

о нал ну ра ди ја ци о ну те ра пи ју [3ДЦРТ]
Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го

ђе не бло ко ве
ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
8179802 Ре ги стра ци ја и коре ги сте ра ци ја
Укључује: тран сфер ими џинг по да та ка, кре и ра ње за пи са у 

ба зи по да та ка у си сте му за пла ни ра ње те ра пи је, ко ре ги стра ци ју 
раз ли чи тих ими џинг мо да ли те та за 3Д пла ни ра ње ра ди о те ра пи је, 
кон фор мал не те ра пи је, ИМРТ ра ди о те ра пи је, бра хи те ра пи је, сте
ре о так сич не ра ди о те ра пи је

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ра ди о гра фи ју
– ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју и дру ге ими џинг мо да ли те те
8179803 Де ли не а ци ја ту мо ра и во лу ме на (ГТВ, ЦТВ, 

ПТВ,...)
Укључује:де ли не а ци ју за 3Д пла ни ра ње ра ди о те ра пи је, кон

фор мал не те ра пи је, ИМРТ ра ди о те ра пи је, бра хи те ра пи је, сте ре о
так сич не ра ди о те ра пи је

8179804 Де ли не а ци ја ор га на у ри зи ку
Укључује:де ли не а ци ју за 3Д пла ни ра ње ра ди о те ра пи је, кон

фор мал не те ра пи је, ИМРТ ра ди о те ра пи је, бра хи те ра пи је, сте ре о
так сич не ра ди о те ра пи је

8179805 Де ли не а ци ја оп штих струк ту ра
Укључује:де ли не а ци ју за 3Д пла ни ра ње ра ди о те ра пи је, кон

фор мал не те ра пи је, ИМРТ ра ди о те ра пи је, бра хи те ра пи је, сте ре о
так сич не ра ди о те ра пи је

8179806 Де ли не а ци ја са фу зи јом истих или раз ли чи тих ими
џинг мо да ли те та

Укључује:де ли не а ци ју за 3Д пла ни ра ње ра ди о те ра пи је, кон
фор мал не те ра пи је, ИМРТ ра ди о те ра пи је, бра хи те ра пи је, сте ре о
так сич не ра ди о те ра пи је

1550602 Од ре ђи ва ње и ве ри фи ка ци ја зрач ног по ља за ин тен
зи тет ски мо ду ли са ну ра ди ја ци о ну те ра пи ју [ИМРТ]

Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го
ђе не бло ко ве

ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
8179807 Кре и ра ње објек ти ва са ли ми ти ма и пре скрип ци ја 

ИМРТ пла на
Укључује: објек ти ве и пре скрип ци ју пре све га за ИМРТ 

план (кон фор мал ну те ра пи ју, бра хи те ра пи ју и сте ре о так сич ну те
ра пи ју са мо ако је део уоби ча је не стандарднe про це ду ре)

1550900 Од ре ђи ва ње зрач ног по ља по мо ћу ди јаг но стич ке 
ренд ген ске је ди ни це

Укључује: по је ди нач ну област са јед ним по љем или па ра
лел ним су прот ним по љи ма

1799Планирањерадиотерапије,радијационадозиметрија
иверификација

1551800 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње по мо ћу 
ЦТ ком пју тер ског ин тер феј са, јед но став на

Укључује: по је ди нач ну област са јед ним по љем или па ра
лел ним су прот ним по љи ма

1552100 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње по мо ћу 
ЦТ ком пју тер ског ин тер феј са, сред ње ком плек сна

Укључује: по је ди нач ну област са два или ви ше ин тер сец
тинг цо пла нар фи елдс

1552400 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње по мо ћу 
ЦТ ком пју тер ског ин тер феј са, ком плек сна



Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го
ђе не бло ко ве

ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
1555600 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње по мо ћу 

ЦТ ком пју тер ског ин тер феј са за пре ци зну тро ди мен зи о нал ну кон
фор мал ну ра ди ја ци о ну те ра пи ју [3ДЦРТ]

Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го
ђе не бло ко ве

ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
1552401 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње по мо ћу 

ЦТ ком пју тер ског ин тер феј са за ин те зи тет ски мо ду ли са ну ра ди ја
ци о ну те ра пи ју [ИМРТ]

Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го
ђе не бло ко ве

ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
1552700 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње без ЦТ 

ком пју тер ског ин тер феј са, јед но став на
Укључује: по је ди нач ну област са јед ним по љем или па ра

лел ним су прот ним по љи ма
1553000 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње без ЦТ 

ком пју тер ског ин тер феј са, сред ње ком плек сна
Укључује: по је ди нач ну ре ги ју или две или ви ше су сед них 

ко пла нар них обла сти
1553300 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње без ЦТ 

ком пју тер ског ин тер феј са, ком плек сна
Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го

ђе не бло ко ве
ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
1555601 Пла ни ра ње екс тер не те ра пи је и до зи ра ње без ЦТ 

ком пју тер ског ин тер феј са за пре ци зну тро ди мен зи о нал ну кон фор
мал ну ра ди ја ци о ну те ра пи ју [3ДЦРТ]

Укључује: по ља не пра вил ног об ли ка ко ја зах те ва ју при ла го
ђе не бло ко ве

ви ше стру ке су сед не обла сти
по ља ко ја ни су у ис тој рав ни
1553600 Пла ни ра ње бра хи те ра пи је, јед но став но
Укључује: ма лу бр зи ну до зе, по је ди нач ни:
– ин тра ка ви тар ни апли ка тор
– пло ча сти им плант
1553601 Пла ни ра ње бра хи те ра пи је, сред ње ком плек сно
Укључује: ма лу бр зи ну до зе:
– ду пли пло ча сти им плант
– ин тра ка ви тар ну са ви ше из во ра
1553602 Пла ни ра ње бра хи те ра пи је, ком плек сна
Укључује: ве ли ку бр зи ну до зе
ма лу бр зи ну до зе, во лум ни им план тат
пулс но до зи ра ње
Искључује: про це ду ру на про ста ти 
1553900 Пла ни ра ње бра хи те ра пи је про ста те (са трај ним им

план ти ма)
1554100 Пла ни ра ње ин тра ва ску лар не бра хи те ра пи је
8179909 Пре глед ра ди о те ра пиј ског пла на
Укључује:бра хи те ра пиј ски план 
план за кон фор мал ну те ра пи ју 
план за ИМРТ 
план за сте ре о так сич но зра че ње
8179900 Ве ри фи ка ци ја пла на зра че ња и репозиционирањa 

на си му ла то ру 
8179901 Ве ри фи ка ци ја пла на зра че ња и позиционирањa 

ПОР ТАЛ уре ђа јем
8179902 Ве ри фи ка ци ја пла на зра че ња га ма гра фи јом
8179903 Ве ри фи ка ци ја ИМРТ сег ме на та са ПОР ТАЛ уре ђа јем
8179904 До зи ме триј ска ве ри фи ка ци ја ИМРТ пла на – ве ри

фи ка ци ја флу енс ма па ап со лут на до зи ме три ја ком пју те ри зо ва ним 
си сте ми ма

8179905 Ин ви во (invivo) ве ри фи ка ци ја на ак це ле ра то ру
8179906 Ин ви во (invivo) ве ри фи ка ци ја до за у бра хи те ра пи ји
8179907 Ренд ген ве ри фи ка ци ја апли ка то ра пре и по сле бра

хи те ра пиј ског трет ма на
8179908 Ре кон струк ци ја апли ка то ра им план та та и ре пре зен

та тив них та ча ка

ОСАМ НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

18НЕИНВАЗИВНЕ,КОГНИТИВНЕИОСТАЛЕ
ПРОЦЕДУРЕ,КОЈЕНИСУКЛАСИФИКОВАНЕ

НАДРУГОММЕСТУ
(БЛОКОВИ1820–1922,ОСИМБЛОКОВА:1829,1834,1868,

1879,1885,1911,1913–1914,1917–1919И1921)

Напомена:Ког ни тив не про це ду ре – про це ду ре ко је зах те ва
ју ког ни тив не ве шти не као што су про це на, еду ка ци ја или са ве
то ва ње (нпр. еду ка ци ја у ве зи са ди је та ма, про це на ис хра не, ин
тер вен ци ја у слу ча ју кри зе, са ве то ва ње у слу ча ју те шког гу бит ка).

Не ин ва зив не про це ду ре – те ра пе ут ске или ди јаг но стич ке 
про це ду ре без оште ће ња епи тел ног омо та ча или ула за у део те
ла или шу пљи ну (нпр. ли то трип си ја, хи пер ба рич на ок си ге на ци ја, 
ре по зи ци је код пре ло ма, те ра пи ја ве жба њем). Не за бо ра ви те да су 
не ин ва зив не ди јаг но стич ке про це ду ре ви зу е ли за ци је (оне ко је не 
зах те ва ју ин ци зи ју или ула зак у део те ла) кла си фи ко ва не у По гла
вљу 19 – Услу ге сни ма ња.

Кли јент – тер мин „Кли јент” ко ри шћен у овом по гла вљу, мо
же да се од но си на па ци јен та, чла на по ро ди це или не ко дру го ли
це. Име ни ца ‚Кли јент‘ се ге не рал но ко ри сти у јед ни ни, а мо же да 
се од но си на по је дин ца или гру пу кли је на та. 

АНА ТОМ СКЕ РЕ ГИ ЈЕ

18.1ДИЈАГНОСТИЧКЕПРОЦЕДУРЕ

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

18.1.1ПРОЦЕНА,КОНСУЛТАЦИЈА,ИНТЕРВЈУ,
ИСПИТИВАЊЕ,ЕВАЛУАЦИЈА

Напомена:Про це на – са ку пља ње, про це њи ва ње и бе ле же
ње ин фор ма ци ја ко је се од но се на про блем кли јен та, функ ци о нал
ни ста тус или си ту а ци ју кроз ко ри шће ње конг ни тив них ве шти на 
и јед но став них ме ре ња (нпр. оп сер ва ци је, узи ма ње анам не зе, ан
тро по ме три је). Про це на се из во ди у свр ху ди јаг но зе, про ве ра ва ња, 
над гле да ња, пра ће ња, по нов ног раз ма тра ња, во ђе ња слу ча ја или 
пла ни ра ња от пу ста. У про це ну је та ко ђе укљу чен и раз вој пла на 
ле че ња или про гра ма, пла ни ра ње ди јаг но стич ких те сто ва, про пи
си ва ње ле ко ва или ме ди цин ских по ма га ла, упу ћи ва ње дру гом пру
жа о цу услу га, кон сул та ци је са дру гим пру жа о ци ма услу га.

Искључује: про це ну или кон сул та ци ју са елек тро кон вул зив
ном те ра пи јом 

сто ма то ло шки пре глед 
спе ци фич не ди јаг но стич ке те сто ве, ме ре ња, ис тра жи ва ња 

или те сто ве кла си фи ко ва не на не ком дру гом ме сту

1820Физиолошкапроцена

Напомена: Фи зи о ло шко ис тра жи ва ње за про це ну функ ци је 
ко ри шће њем тех ни ка као што су узи ма ње анам не зе, оп сер ва ци ја, 
пре глед, пал па ци ја, пер ку си ја, аускул та ци ја и оста ли фи зи кал ни 
те сто ви

Искључује: про це ду ру као део:
– про це не ста ре ња 
– те сти ра ња раз во ја 
– ге нет ске про це не 
– мен тал не и/или би хеј ви о рал не про це не
9600800 Не у ро ло шка про це на
Укључује:не у ро ло шки пре глед бо ле сни ка у ко ми при ли ком 

ди јаг но сти ко ва ња мо жда не смр ти
9600900 Про це на функ ци је слу ха
Искључује:про це ду ру за про це ну по тре бе за по моћ ним слу

шним апа ра том 
9601000 Про це на функ ци је гу та ња
9601100 Про це на гла са
Укључује:пси хо а ку стич ку и пер цеп тив ну про це ну гла са
9601200 Про це на го во ра
Пси хо а ку стич ка и пер цеп тив на про це на го во ра
Ком плет но ис пи ти ва ње го вор ноје зич ког ста ту са
Скра ће но ис пи ти ва ње го вор ноје зич ких функ ци ја
Тест за ис пи ти ва ње кон фрон та ци о ног име но ва ња



96012001 Де фек то ло шка анам не за и об сер ва ци ја 
96012002 Кон трол ни пре глед ло го пе да
9601300 Про це на ре чи то сти
Тест за ис пи ти ва ње вер бал не флу ент но сти
9601400 Про це на је зич ких спо соб но сти
Про це на ауди тив ног раз у ме ва ња
Про це на екс пре сив ног го во ра
Про це на ре цеп тив ног го во ра
Про це на спо соб но сти чи та ња
Про це на спо соб но сти ра чу на ња
Про це на спо соб но сти ра чу на ња
Напомена: Про це на спо соб но сти ко му ни ка ци је (раз у ме ва

ња, из ра жа ва ња, пре по зна ва ња) у го вор ном/не го вор ном и пи са
ном/не пи са ном је зи ку

9601800 Про це на ва ску лар ног си сте ма
9601900 Би о ме ха нич ка про це на
Про це на рав но те же (са те сти ра њем ду бо ког сен зи би ли те та)
Ана ли зе по кре тљи во сти/хо да ња (ре ги стро ва ње обра сца хо да) 
Про це на ми шић но ске лет ног са ста ва
Про це на др жа ња те ла
Оп сег кре та ња/те сти ра ње ми ши ћа (без уре ђа ја или опре ме)
Од ре ђи ва ње ско ра ми шић не сна ге (QMGS)
Од ре ђи ва ње ско ра ми шић не сна ге, при ме на ALSFRS-r ско ра 

за про це ну функ цо нал ног де фи ци та и при ме на апа ра та за про це
ну ре спи ра тор не му ску ла ту ре, про це ном на зал ног при ти ска (RPM) 

Тест про во ка ци је на па да (код пе ри о дич не хи по/хи пер ка ли је
миј ске па ра ли зе)

Искључује: про це ну функ ци о нал не мо бил но сти по ве за не са 
окру же њем кли јен та 

те сти ра ње оп се га по кре та/ми ши ћа спе ци ја ли зо ва ном опре мом 
9602000 Про це на ин те гри те та ко же
Про це на:
– ожиљ ка
– ле зи је ко же
– чи ра
– ра не
8182000 Дер мо скоп ски пре глед ко же, јед на ле зи ја
8182001 Дер мо скоп ски пре глед ко же, ви ше ле зи ја
8182002 Ди јаг но сти ко ва ње ми ко ло шких обо ље ња Ву до вом 

(Wood) ме то дом
8182003 Ди јаг но стич ки пре глед иму но флу о ре сцент ном тех

ни ком
8182004 Об ра да ма те ри ја ла флу о ре сцен ци јом
9200100 Оп шти фи зи кал ни пре глед 
Оста ле фи зи о ло шке про це не
Укључује:оп шта фи зи кал на ме ре ња:
– крв ног при ти ска
– ви си не
– тем пе ра ту ре
– те жи не
Искључује: те сти ра ње раз во ја
фи зи кал ни пре глед као део ге нет ске про це не 
92001001 Пре глед но во ро ђен че та
Укључује:оп шта фи зи кал на ме ре ња:
– крв ног при ти ска
– ду жи не
– тем пе ра ту ре
– те жи не
Искључује: те сти ра ње раз во ја 
фи зи кал ни пре глед као део ге нет ске про це не 
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9250000 Ру тин ска пре о пе ра тив на ане сте зи о ло шка про це на
9250001 Про ду же на пре о пе ра тив на ане сте зи о ло шка про це на
9250002 Хит на пре о пе ра тив на ане сте зи о ло шка про це на

1822Проценаличненегеиосталихактивности
свакодневног/независногживота

9602100 Про це на са мо стал но сти
Про це на спо соб но сти оба вља ња ак тив но сти у сва ко днев ном 

жи во ту 

Про це на:
– ку па ња/ту ши ра ња
– пра ња зу ба
– об лач ња
– кон зу ми ра ња хра не
– хра ње ња
– функ ци о нал них ко му ни ка ци ја
– до те ри ва ња
– по кре тљи во сти у окру же њу
– бри ге о то а ле ти
– пра ња ко се
Искључује: про це ну:
– ста ре ња 
– уно са хра не (ди је тал не)(хран љи ве)
– одр жа ва ња здра вља или опо рав ка 
– упа вља ња до ма ћин ством 
9602200 Про це на одр жа ва ња здра вља или опо рав ка 
Про це на са вла да ва ња/ве шти не:
– при ла го ђа ва ња бо ле сти или ста ња и ње го вих кли нич ких и 

функ ци о нал них им пли ка ци ја 
– ко ри шће ња за во ја и пре ви ја ња
– ди јаг но стич ког те сти ра ња/по сма тра ња (за ста ња као што су 

ам пу ти ра не из ра сли не, аст ма, ди ја бе тес)
– не ге сто па ла/но ге или хи ги је не (упа ле на пал цу но ге)(нок та 

на но зи)(жу ље ва) (укљу чу ју ћи про це ну по сто је ће обу ће)
– орал не хи ги је не
– са мо стал ног пре гле да (гру ди) (ге ни та ли ја)
– са мо стал ног да ва ња ин јек ци ја
– бри ге о усти ма
Напомена: Про це на кли јен то ве спо соб но сти да из во ди ак

тив но сти по ве за не са одр жа ва њем сво га здра вља; пре вен тив не ме
ре као што су са мо пре гле да ње, или ме ре одр жа ва ња као што су 
не га ул це ро зних про ме на на но га ма/сто па ли ма, 

над гле да ње ни воа глу ко зе код ди ја бе те са или ви тал ног ка па
ци те та плу ћа код аст ме. 

Искључује: про це ну узи ма ња про пи са них ле ко ва 
9602400 Про це на по тре бе за уре ђа јем или опре мом ко ја слу

жи као по моћ 
Ме ре за по моћ ни или адап тив ни уре ђај или опре му
Пре пи си ва ње по моћ ног или адап тив ног уре ђа ја или опре ме 
Напомена: за ли сту по моћ них и адап тив них уре ђа ја и опре ме 
9602500 Ре ви зи ја уре ђа ја или опре ме ко ја слу жи као по моћ 
Ева лу а ци ја по моћ ног или адап тив ног уре ђа ја, или опре ме
Напомена: за ли сту по моћ них и адап тив них уре ђа ја и опре ме 
Искључује: про це ду ру код по де ша ва ња, при ла го ђав ња или 

пре пра вља ња 
9602600 Про це на ис хра не/днев ног уно са хра не 
Напомена: Ева лу а ци ја ста ту са ис хра не кли јен та ка ко би се 

утвр ди ло да ли унос за до во ља ва ме та бо лич ке по тре бе кли јен та или 
да се од ре ди ква ли тет ис хра не, њен са став и ефе кат на здра вље.

9602700 Про це на узи ма ња про пи са них ле ко ва 
Пра ће ње узи ма ња ле ко ва
Про це на ру ко ва ња ле ко ви ма
Ре ви зи ја те ра пи је
Укључује: исто ри ју ле ко ва
Напомена: Ме ди цин ска про це на об је ди њу је пре глед тре нут

ног ре жи ма узи ма ња ле ко ва, ка ко би се од ре ди ло да ли он од го ва ра 
кли јен ту. Укљу че на је и про це на кли јен то ве спо соб но сти да без
бед но ру ку је ле ко ви ма. Про це ду ра зах те ва обез бе ђи ва ње пре ци зне 
ме ди цин ске исто ри је (о пре пи са ним ле ко ви ма, њи хо вом до зи ра њу 
и ком пле мен тар ној ме ди ци ни као што је биљ на ме ди ци на, хо ме о
пат ски и ви та мин ски про из во ди, од но сно ле ко ви ко је кли јент сам 
би ра). Та ко ђе укљу чу је кон сул та ци је са дру гим до ба вља чи ма у ве
зи са ле кар ским из ве шта јем и пла ном. 

Над гле да ње узи ма ња ле ко ва укљу чу је бе ле же ње за пи си ва ње/
пре гле да ње и ин тер пре ти ра ње ре зул та та, уоча ва ње и упра вља ње 
штет ним ре ак ци ја ма на лек. У ово не ула зе са ве то ва ње, еду ка ци ја 
или пре по ру ке о пре вен ци ји и дру ги аспек ти штет ног ути ца ја ле ка 
ру ко во ђе ње и пре по ру ке у ве зи са ре жи мом узи ма ња ле ка 

Искључује: про це ну упо тре бе про тив за ко ни тих дро га 
9602800 Про це на упра вља ња до ма ћин ством
Про це на са вла да ва ња/ве шти на у:
– чи шће њу
– штед њи енер ги је



– ба што ван ству
– одр жа ва њу ку ће
– пра њу ве ша
– при пре ми обро ка
– без бед но сним ме ра ма у ку ћи 
– ку по ви ни
9602900 Про це на упра вља ња фи нан си ја ма
Про це на упра вља ња/ве шти на у бу џе ти ра њу
Про це на упра вља ња нов цем
9603000 Си ту а ци о на/про фе си о нал на про це на и про це на 

окру же ња
Про це на:
Ста ра те ља
Во жње 
За по сле ња 
Ер го но ми је
Кућ ног окру же ња 
До ма ћин ства/сме шта ја
Прав не си ту а ци је 
Сло бод ног вре ме на 
Игре 
Школ ског окру же ња 
Тран спор та 
Рад ног окру же ња 
Напомена: про це на окру же ња у ко јем кли јент жи ви ка ко би 

се од ре ди ла про дук тив ност, при сту пач ност, при ла го дљи вост или 
кли јен то ва спо соб ност да функ ци о ни ше у том окру же њу.

Искључује: про це ну спо соб но сти кли јен та да функ ци о ни ше 
у свом окру же њу као члан дру штва 

про це ну упра вља ња фи нан си ја ма 
про це ну упра вља ња до ма ћин ством 
9603100 Про це на ро ди тељ ских ве шти на
Про це на ро ди тељ ских ве шти на:
– за ро ди те ље са ин ва ли ди те том или ро ди те ље ко ји има ју де

цу са ин ва ли ди те том
– по ве за на са сва ко днев ном ру ти ном, де те то вим на ви ка ма у 

спа ва њу и обе до ва њу
– за од ре ђи ва ње по доб но сти за усва ја ње или од га ја ње
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9617500 Мен тал на/би хеј ви о рал на про це на
Про це на кон ги тив не или ег зе ку тив не функ ци је
Про це на мен тал не ком пе тен ци је
Укључује: ма ли не у роп си хо ло шки тест не по сред но по сле 

на па да
код обо ле лих од Пар кин со но ве (Parkinson) бо ле сти
ска лу за про це ну де пре сив но сти
ска лу за про це ну анк си о зно сти
ска лу за про це ну апа ти је
ми нимен тал тест за бр зу про це ну ког ни тив не функ ци је
бр зу про це ну ин те ли ген ци је
Век сле ров (Wechsler) ин ди ви ду ал ни тест ин те ли ген ци је (ВИ ТИ)
тест цр та ња са та – скри нинг тест за бр зу про це ну ког ни тив

ног функ ци о ни са ња
ска лу за про це ну оп штег ког ни тив ног ста ту са
ска лу за про це ну ег зе ку тив них функ ци ја
ска лу за бр зу функ ци ју фрон тал ног ре жња
ис пи ти ва ње ви зу ел не па жње
ис пи ти ва ње па жње
ис пи ти ва ње ви зу о пер цеп тив них спо соб но сти
ин спи ти ва ње ви зу о кон струк тив них спо соб но сти
ис пи ти ва ње прак си је
ис пи ти ва ње так тил них функ ци ја
ис пи ти ва ње мо тор них функ ци ја
ис пи ти ва ње те ле сне схе ме
ис пи ти ва ње до ми нат не ла те ра ли зо ва но сти
ис пи ти ва ње спо соб но сти уче ња, епи зо дич ног пам ће ња, 

спон та ног при се ћа ња и ре ког ни ци је
ис пи ти ва ње сло же не ви зу ел не ор га ни за ци је
ауто ма то зо ва ну ба те ри ју не у роп си хо ло шких те сто ва (CANTAB)
ис пи ти ва ње ви зу ел не ме мо ри је
ис пи ти ва ње ег зе ку тив них функ ци ја,рад не ме мо ри је и пла ни

ра ња

ис пи ти ва ње до ме на па жње
ис пи ти ва ње се ман тич ке/вер бал не ме мо ри је
ис пи ти ва ње ег зе ку тив них функ ци ја – ре ша ва ње про бле ма
ис пи ти ва ње оп штег ког ни тив ног ста ту са
мул ти ди мен зи о нал ну аку стич ку ана ли зу гла са и го во ра (Dr

Speech)
Напомена: Мен тал на и/или би хеј ви о рал на про це на мо же да 

укљу чи ин тер вју ра ди ге не рал не про це не (ди аг но сти ке) и ева лу а ци
је; пси хи ја триј ску/пси хо ло шку/пси хо со ци јал ну/исто ри ју; пси хо ло
шко ис пи ти ва ње; (ми ни) ис пи ти ва ње мен тал ног ста ња; ко ри шће ње 
упит ни ка ра ди про це не, ли сте за про ве ру, не у роп си хо ло шке/пси хо
ло шке/пси хо ме трич ке те сто ве; и до би је не ре зул та те

Искључује: про це ну ког ни тив не функ ци је као де ла те сти ра
ња раз во ја 

9603200 Пси хо со ци јал на про це на
Напомена: Пси хо со ци јал на про це на – ева лу а ци ја про бле ма 

кли јен та или функ ци о ни са ње ве за но за њи хо ву дру штве ни жи вот. 
Укљу чу је екс пло ра ци ју пси хо со ци јал них по тре ба, спо соб ност ре
ша ва ња про бле ма, при ла го дљи вост и лич ну сна ла жљи вост за ви
сно од си ту а ци је.

Искључује: про це ну при ла го дљи во сти на бо лест/ста ње 
као део:
– про це не ста ре ња 
– про це не узи ма ња ал ко хо ла и оста лих дро га 
– те сти ра ња раз во ја 
– мен тал не или би хе ви о рал не про це не 
9603400 Про це на узи ма ња ал ко хо ла и оста лих дро га (ле ко ва) 
Укључује: пси хо со ци јал ну про це ну
Напомена: Про це на кли јен та на осно ву кон зу ми ра ња ал ко

хо ла и дру гих не пре пи са них (за бра ње них) ле ко ва са фо ку сом на 
раз ви ја ње пла на ле че ња ка ко би се сма њи ла ште та на ста ла узи ма
њем ал ко хо ла и дру гих дро га.

Искључује:про це ну узи ма ња про пи са нихле ко ва 

1824Осталепроцене,саветовања,разговори,прегледи
илиевалуације

9603500 Ге нет ска про це на
Ге нет ско пра ће ње
Укључује:оп шти фи зи кал ни пре глед
Напомена: Про це на ге нет ске исто ри је кли јен та по мо ћу по

ро дич ног ста бла
9618400 Те сти ра ње раз во ја
Пре глед ра ста и раз во ја
Напомена:Про це на мо то ри ке, ко ри шће ња је зи ка, дру же љу

би во сти, при ла го дљи во сти и/или ког ни тив ног функ ци о ни са ња по
мо ћу стан дар ди зо ва них ин стру ме на та за раз вој.

9602300 Про це на ста ре ња
Укључује:фи зи о ло шку и пси хо со ци јал ну про це ну
Напомена: Про це на спо соб но сти кли јен та да се но си са ка

рак те ри сти ка ма про це са ста ре ња из ве де на по себ но ра ди раз ли ко
ва ња ефе ка та ста ре ња од па то ло шких у ци љу од ре ђи ва ња нај при
клад ни је не ге или ле че ња. 

9618600 Па сто рал на про це на
Напомена:Про це на ду хов них/вер ских по тре ба кли јен та да 

би био сре ћан и за до во љан. 
9603700 Оста ле про це не, кон сул та ци је или ева лу а ци је 
Про це на, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Кон сул та ци ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Ева лу а ци ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Раз го вор, не кла си фи ко ван на дру гом ме сту

18.1.2ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИИСПИТИВАЊА

НЕР ВНИ СИ СТЕМ

1825Електроенцефалографија[ЕЕГ]

1100000 Елек тро ен це фа ло гра фи ја (ЕЕГ)
Укључује:про це ду ру: 
у стан дард ним усло ви ма
по сле це ло ноћ ног ли ша ва ња спа ва ња
1100300 Елек тро ен це фа ло гра фи ја (ЕЕГ) ду жа од 3 са та 

(24ча сов ни хол тер)



1100600 Тем по рос фе но и дал на елек тро ен це фа ло гра фи ја (ЕЕГ)
1100900 Елек тро кор ти ко гра фи ја 
Елек тро ен це фа ло гра фи ја ко ре ве ли ког мо зга
9201100 Ви део и ра ди о те ле ме триј ско при ка зи ва ње елек тро

ен це фа ло гра ма (ЕЕГ)
Напомена: Са мо за 24ча сов но или ду же над гле да ње

1826Неуромускуларнаелектродијагностика

ЕМГ [елек тромиографија]:
– јед ног или ви ше ми ши ћа
– ко ри шће ње кон цен трич них игле них елек тро да
Про у ча ва ње нер вно ми шић не про во дљи во сти
1101200 Елек тро ми о гра фи ја (ЕМГ)
Искључује: про це ду ру за дно кар ли це и ми ши ћа анал ног 

сфинк те ра
1102100 Елек тро ми о гра фи ја са кван ти та тив ном ком пју тер

ском ана ли зом (multiMUP)
Искључује: про це ду ру за дно кар ли це и ми ши ћа анал ног 

сфинк те ра 
не у ро му ску лар не сту ди је спро во дљи во сти
11021001 Од ре ђи ва ње мо тор не тач ке ми ши ћа и при ме на бо

ту лин ског ток си на кроз кон цен трич ну игле ну елек тро ду за апли
ка ци ју ле ка

11021002 Ис пи ти ва ње ре флек са треп та ња (blink-рефлекс)
11021003 Тест на те та ни ју
11021004 Бул бо ка вер но зни ре флекс
11021005 Од ре ђи ва ње гу сти не вла ка на (fiberdensity)
11021006 Ма кро е лек тро ми о гра фи ја
11021007 Ана ли за обр та амли ту де
1101201 Сту ди је спро во дљи во сти на јед ном нер ву 
1101202 Сту ди је спро во дљи во сти на јед ном нер ву по мо ћу 

елек тро ми о гра фи је 
Искључује: по на вља ју ће не у ро му ску лар не сту ди је про во ђе ња 
по је ди нач на влак на нер ва и ми ши ћа 
1101500 Сту ди је спро во дљи во сти на 2 или 3 нер ва
1101501 Сту ди је спро во дљи во сти на 2 или 3 нер ва са елек

тро ми о гра фи јом 
Искључује: по на вља ју ће не у ро му ску лар не сту ди је про во ђе ња 
1101800 Сту ди је спро во дљи во сти на 4 или ви ше нер ва
1101801 Сту ди је спро во дљи во сти на 4 или ви ше нер ва са 

елек тро ми о гра фи јом 
Искључује: по на вља ју ће не у ро му ску лар не сту ди је про во ђе ња 
1101802 Сту ди је спро во дљи во сти са елек тро ми о гра фи јом 

по је ди нач них вла ка на и ми ши ћа (SFEMG)
1102101 Тест ре пе ти тив не сти му ла ци је
1102102 Тест ре пе ти тив не сти му ла ци је са кван ти та тив ном 

ком пју тер ском ана ли зом елек тро ми о гра фи је 

1827Испитивањеевоцираниходговорацентралногнервног
система

Укључујe: про це ду ру по мо ћу ком пју те ри зо ва них тех ни ка 
упро се ча ва ња ауди тив не ево ци ра не по тен ци ја ле ви зу ел не ево ци
ра не по тен ци ја ле мо тор не ево ци ра не по тен ци ја ле ког ни тив не ево
ци ра не по тен ци ја ле

Напомена: Јед на сту ди ја – је дан сти му ланс у јед ној тач ки
Дру га или на ред не сту ди је– дру га чи ји сти му ланс у ис тој тач

ки или дру гој тач ки сти му ла ци је
Искључује: укљу чу ју ћи ауди о ме три ју 
1102400 Ис пи ти ва ње ево ци ра них од го во ра цен трал ног нер

вног си сте ма, 1 или 2 сту ди је
1102700 Ис пи ти ва ње ево ци ра них од го во ра цен трал ног нер

вног си сте ма, 3 или ви ше студијa

1828Испитивањеспавања

1220300 По ли сом но гра фи ја 
По ли сом но гра фи ја за ис пи ти ва ње за сто ја у ди са њу то ком 

спа ва ња 
Напомена: Ис тра жи ва ња за сто ја у ди са њу то ком спа ва ња 

– укљу чу ју не пре ста ну кон тро лу ко ли чи не ки се о ни ка и ди са ња 
по мо ћу ви ше ка на ског по ли гра фа (по ли сом но гра ма), и бе ле же ње 
ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, пред њих ти би ал них ре спи ра тор них по кре та, про
ток ва зду ха, за си ће ност ки се о ни ком и ЕЦГ

9201200 Оста ли те сто ви функ ци је по ре ме ће ног спа ва ња 
Тест одр жа ва ња буд но сти

1830Осталинеуролошкидијагностичкитестови,
мерењаилииспитивања

9201300 Ин тра ка ро тид ни амо бар би тал ни тест
WАDА ак ти ва ци о ни тест
Укључује: ан ги о грам
елек тро ен це фа ло грам [ЕЕГ]
Напомена: Из во ђе но за ис пи ти ва ње је зи ка и ме мо ри је у сва

кој хе мис фе ри мо зга 
3913102 Те сти ра ње угра ђе ног не у ро сти му ла то ра
При ла го ђа ва ње угра ђе ног не у ро сти му ла то ра
Ре про гра ми ра ње угра ђе ног не у ро сти му ла то ра

18.1.3ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊАОКОИАДНЕКС

1831Мерењаилипроучавањевиднефункције

9603800 Ме ре ње оштри не ви да
9603900 Тест кон траст не осе тљи во сти 
9201800 Ис пи ти ва ње ко лор ног ви да
1121100 Ис пи ти ва ње при ви ка ва ња на та му 
Адап та ци ја на та му

1832Периметрија

Про у ча ва ње вид ног по ља
9604000 Ма ну ал на пе ри ме три ја, јед но стра на
9604100 Ма ну ал на пе ри ме три ја, обо стра на
1122400 Кван ти та тив на ком пју те ри зо ва на пе ри ме три ја, јед

но стра на
1122100 Кван ти та тив на ком пју те ри зо ва на пе ри ме три ја, обо

стра на

183201Оптометрија

8183200 Про це на оштри не ви да
8183201 Про це на кон траст не осе тљи во сти
8183202 Про це на раз ли ко ва ња бо ја
8183203 Про це на функ ци о нал но сти ви давид не ефи ка сно сти
8183204 Ви зуомо тор на про це на
8183205 Про це на по тен ци јал не оштри не ви да
8183206 Про це на при ла го дљи во сти на та му (адап то ме три ја)
8183207 Дру ге про це не функ ци је ви да
8183210 Про це на де фор ма ци је цен трал ног вид ног по ља на 

Ам слер мре жи
8183211 Про це на вид ног по ља, кон фрон та ци јом 
8183212 Про це на вид ног по ља, ма ну ел на ки не тич ка пе ри ме

три ја
8183213 Про це на вид ног по ља, ма ну ел на ки не тич ка пе ри ме

три ја, це ло куп но по ље 
8183214 Про це на вид ног по ља, ма ну ел на, дру ге вр сте 
8183215 Про це на вид ног по ља, ком пју те ри зо ва ним ста тич

ким пе ри ме тром
8183216 Про це на вид ног по ља, ком пју те ри зо ва ним ста тич

ким пе ри ме тром, це ло куп но по ље 
8183217 Про це на вид ног по ља, ком пју те ри зо ва ним пе ри ме

тром, дру ге вр сте 
8183218 Дру ге вр сте про це не вид ног по ља
8183220 Про це на (оп тич ких ка рак те ри сти ка) тре нут но ко ри

шће них на о ча ра
8183221 Про це на ако мо да ци је, оп сег, ам пли ту да и дру ге вр

сте про це не
8183222 Про це на ако мо да ци је
8183223 Про це на ако мо да ци је, дру ге вр сте
8183224 Про це на ре фрак ци је, објек тив на, ауто ма ти зо ва на 

(ауто ма ти зо ва на ре фрак то ме три ја)
8183225 Про це на ре фрак ци је, објек тив на, руч на (ре ти но ско

пи ја)
8183226 Про це на ре фрак ци је, су бјек тив на
8183227 Про це на ре фрак ци је, дру ге вр сте



8183230 Про це на оп штег из гле да ока и ад нек са
8183231 Про це на ускла ђе но сти пра ва ца вид них осо ви на из

ме ђу очи ју 
8183232 Про це на ускла ђе но сти пра ва ца вид них осо ви на/ко

ја укљу чу је сни ма ње 
8183233 Про це на функ ци је екс тра о ку лар них ми ши ћа
8183234 Ме ре ње функ ци је екс траоку лар них ми ши ћа ко је 

укљу чу је тех ни ке сни ма ња
8183235 Про це на кон вер ген ци је
8183236 Про це на кон вер ген ци је, прок си мал на
8183237 Про це на кон вер ген ци је, ако мо да тив на
8183238 Про це на кон вер ген ци је, дру ге 
8183239 Про це на по кре та очи ју ти па тзв. глат ко пра ће ње 

(по сма тра ног објек та)
8183240 Про це на по кре та очи ју, са ка дич ни – тр зај ни по кре ти
8183241 Про це на по кре та очи ју, кон вер гент ноди вер гент них
8183242 Про це на по кре та очи ју, ве сти бу лар нооку лар ни ре

флекс (ВОР)
8183243 Про це на по кре та очи ју, оп то ки не тич ки нис таг мус 

(ОКН)
8183244 Про це на по кре та очи ју, одр жа ва ње фик са ци је
8183245 Про це на нис таг му са
8183246 Про це на би но ку лар не функ ци је (ре ти нал на ко ре

спон ден ци ја, си мул та на пер цеп ци ја, фу зи ја, сте рео вид, су пре си ја) 
8183247 Про це на би но ку лар не функ ци је, фу зи ја
8183248 Про це на би но ку лар не функ ци је, сте рео вид
8183249 Про це на би но ку лар не функ ци је, су пре си ја
8183250 Про це на би но ку лар ног ви да, си мул та на пер цеп ци ја
8183251 Про це на ди пло пи је
8183252 Дру ге про це не оку лар не по кре тљи во сти и би но ку

лар не функ ци је
8183260 Пре глед/про це на оч не ду пље
8183261 Пре глед/про це на оч ног кап ка
8183262 Пре глед/про це на оч не ја бу чи це
8183263 Пре глед/про це на су зног фил ма
8183264 Пре глед/про це на пред њег сег мен та, ко њунк ти ва
8183265 Пре глед/про це на пред њег сег мен та, ро жња ча
8183266 Пре глед/про це на пред њег сег мен та, пред ња ко мо ра
8183267 Пре глед/про це на пред њег сег мен та, ду жи ца
8183268 Пре глед/про це на пред њег сег мен та, со чи во
8183269 Пре глед/про це на пред њег сег мен та, оста ло
8183270 Ме ре ње пред њег сег мен та по себ ним ин стру мен ти

ма, ро жња ча (то по гра фи ја или абе ро ме три ја или па хи ме три ја или 
би о ме ха нич ке ка рак те ри сти ке)

8183271 Пре глед/про це на зад њег сег мен та 
8183272 Ме ре ње/про це на ин траоку лар ног при ти ска
8183273 Пре глед/про це на зе ни це, из глед
8183274 Пре глед/про це на зе ни це, ре ак ци је
8183275 Про це њи ва ње оку лар не фо то гра фи је, пред њи сег

мент
8183276 Про це њи ва ње оку лар не фо то гра фи је, зад њи сег

мент
8183277 Про це њи ва ње оку лар не фо то гра фи је, флу о ре сце ин

ска ан ги о гра фи ја фун ду са или флу о ре сце ин ска ан ги о гра фи ја ири
са/пред њег сег мен та (ФФА ор АС ФА)

8183278 Про це њи ва ње оку лар не фо то гра фи је, дру ге (нпр. 
оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја – OCT) 

8183279 Ул тра со но граф ски пре глед/про це на, А скен
8183280 Ул тра со но граф ски пре глед/про це на, Б скен
8183281 Ул тра со но граф ски пре глед, оста ло (ул тра звуч на 

би о ми кро ско пи ја/УБМ ...)
8183282 Дру ге ана том ска и фи зи о ло шке про це не ока и ад

нек са
8183290 Елек тро ре ти но гра фи ја, пре глед/про це на (ЕРГ)
8183291 Пре глед/про це на ви зу ел них ево ци ра них по тен ци ја

ла по тен ци ја ла (ВЕП)
8183292 Елек тро о ку ло гра фи ја пре глед/про це на (ЕОГ)
8183293 Пре глед/про це на елек тро ни стаг мо гра фи ја (ЕНГ)
8183294 Пре глед/про це на елек тро ми о гра фи ја (ЕМГ)
8183295 Ана ли за по кре та ока уз по моћ ин фра цр ве ног зра

че ња
8183296 Ви део ана ли за по кре та ока
8183297 Дру ге вр сте про це не функ ци је ока 
8183300 Дру ги оф тал мо ло шки пре гле ди/про це не

8183301 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, ре цепт, на
о ча ре

8183344 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, ре цепт, вид
но по ма га ло за вр ло ни ске сте пе не вид не оштри не (сла бо ви дост) 

8183302 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, ре цепт, при зме
8183303 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, ре цепт, кон

такт на со чи ва
8183304 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, ре цепт, 

оста ло
8183305 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, по де ша ва

ње, на о ча ре
8183306 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, по де ша ва

ње, вид но по ма га ло за вр ло ни ске сте пе не вид не оштри не (сла бо
ви дост)

8183307 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, по де ша ва
ње, при зме

8183308 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, по де ша ва
ње, кон такт на со чи ва

8183309 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, по де ша ва
ње, оста ло

8183310 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, из да ва ње, 
на о ча ре

8183311 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, из да ва ње, 
вид но по ма га ло за вр ло ни ске сте пе не вид не оштри не (сла бо ви дост)

8183312 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, из да ва ње, 
при зме

8183313 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, из да ва ње, 
кон такт на со чи ва

8183314 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, из да ва ње, 
оста ло

8183315 Оф тал мо ло шка оп тич ка ин тер вен ци ја, оста ло
8183320 Ве жба, кон вер ген ци је
8183321 Ве жба, ди вер ген ци ја
8183322 Ве жба фу зи о не ам пли ту де
8183323 Ве жба ре ла тив не фу зи о не вер ген це
8183324 Ве жба фу зи је, оста ло
8183325 Ве жба, ан ти су пре си о на
8183326 Ве жба, ако мо да ци ја
8183327 Оф тал мо ло шка оклу зи ја, у ци љу ви зу ел носен зор

ног раз во јатрет ма на ам бли о пи је
8183328 Оф тал мо ло шка оклу зи ја, у ци љу осло ба ђа ња од су

бјек тив них те го ба (дво стру ке сли ке, ани зе и ко ни ја ...)
8183329 Дру ге ве жбе и ин тер вен ци је при ли ком оклу зи је
8183330 Ве жба за осо бе са оште ће њем ви да, тре нинг екс

цен трич ног гле да ња
8183331 Ве жба за осо бе са оште ће њем ви да, осве тља ва ње
8183332 Ре ха би ли та ци ја за осо бе са оште ће њем ви да, ви зу

ел на по ма га ла
8183333 Ре ха би ли та ци ја, оште ће ње ви да, оста ло
8183334 Ре ха би ли та ци ја ве за на за во жњу (пре во зних сред

ста ва)
8183335 Ре ха би ли та ци ја, не у ро ло шки по ре ме ћа ји
8183336 Ре ха би ли та ци ја, ве сти бу лар на
8183337 Ре ха би ли та ци ја тре нин гом, ком пен за циј ски по ло

жај гла ве
8183338 Ре ха би ли та ци ја тре нин гом, ви зуомо тор ни
8183339 Ин тер вен ци ја тре нин гом, спорт ски вид
8183340 Ин тер вен ци ја тре нин гом, ви зу ел не ер го но ми ја
8183341 Дру ге ин тер вен ци је ре ха би ли та ци јом или тре нин гом
8183342 Ин тер вен ци ја уз упо тре бу ди јаг но стич ких оф та мо

ло шких ле ко ва
8183343 Ин тер вен ци ја уз упо тре бу те ра пе ут ских оф та мо ло

шких ле ко ва

1833Мерењеакомодацијеилирефракције

9604200 Ме ре ње ако мо да ци је 
9604300 Ме ре ње ре фрак ци је 

1835Осталидијагностичкитестови,мерења
илииспитивањауофталмологији

1120000 Тест про во ка ци је код гла у ко ма 
Укључује:пи је ње во де



1120300 То но гра фи ја због гла у ко ма 
Укључује: про це ду ру ко ри шће њем елек трон ског то но гра фа 

ко ја ди рект но ре ги стру је тра го ве
9201600 То но ме три ја 
Ме ре ње ин тра о ку лар ног при ти ска
1120400 Елек тро ре ти но гра фи ја (ЕРГ)
Искључује: pattern елек тро ре ти но гра фи ју
1120500 Елек тро о ку ло гра фи ја (ЕОГ)
1121000 Patterneлек троретинографија
9201500 Ви зу ел ни ево ци ра ни по тен ци ја ли (ВЕП)
1121200 Пре глед оч ног дна 
Укључује: ин тра вен ску ин јек ци ју кон тра ста 
оф тал мо ско пи ју
1123500 Пре глед ока са ци то ло шким оти ском ро жња че
9604400 Ме ре ње по кре тљи во сти ока и би но ку лар не функ ци је 
1124001 Пар ци јал на ко хе рент на ин тер фе ро ме три ја
Ин тер фе ро ме три ја ла сердо пле ром
Ме ре ње ак си јал не осо ви не ока
8183500 Кор не ал на абе ро ме три ја
8183501 Абе ро ме три ја це ло куп ног оп тич ког си сте ма ока
8183502 Пу пи ло ме три ја

18.1.4ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊА–УВО,НОС,УСТАИГРЛО

1836Слушнифункционалнитестови

Чист тон ауди о ме три је
1130900 Ауди о ме три ја, ва зду шна спро во дљи вост, стан дард

на тех ни ка 
1130901 Ауди о ме три ја, ва зду шна спро во дљи вост ко ри сте ћи 

ви зу ел но по ја ча ње 
1131200 Ауди о ме три ја, ва зду шна и ко шта на спро во дљи вост, 

стан дард на тех ни ка
1131202 Ауди о ме три ја, ва зду шна и ко шта на спро во дљи вост, 

ко ри сте ћи ви зу ел но по ја ча ње 

183601Дијагностичкепроцедуреуаудиологији

8183601 Про цен ту ал ни гу би так слу ха по Фа у ле ру (Fowler)
8183602 Де ма ски ра ње агра ва ци је и си му ла ци је на глу во сти
8183603 Ис пи ти ва ње слу ха звуч ним ви љу шка ма

1837Говорнааудиометрија

Искључује: укљу чи ва ње цен трал них ауди тор них функ циј
ских те сто ва 

1131501 Го вор на ауди о ме три ја: тест дис кри ми на ци је ре чи (у %)
Пра го ви го во ра:
– свест
– де тек ци ја
– нај ком фор ни ји ни вои 
– ре цеп ци ја
1131502 Го вор на ауди о ме три ја: тест дис кри ми на ци је ре чи (у %), 

са по за дин ским шу мом
9604500 По на вља ју ћи го вор ни тест

1838Говорнааудиометријаукључујућицентралнеаудиторне
функционалнетестове

Искључује: тест раз ли ко ва ња ни воа ма ски ра ња 
9604600 Тест раз ми ца ња ре чи (SSW) 
9604700 Тест фил три ра ног го во ра
9604800 Тест син те тич ке иден ти фи ка ци је ре че ни це (SSI тест)
9604900 Тест фу зи је ре чи

183801Дијагностичкепроцедуреуфонијатрији

8183800 Фо ни ја триј ски пре глед бо ле сни ка
8183801 Аку стич ка ре ги стра ци ја и ана ли за гла са
8183802 Ви де о ен до ми кро стро бо ско пи ја
8183803 Ис пи ти ва ње го вор ног ста ту са и гла са ба те ри јом те

сто ва
8183804 Маг не то фон ско сни ма ње го во ра
8183805 Тест за мор љи во сти гла са

1839Аудиторниевоциранипотенцијали

1130000 Ауди о ме три ја, ево ци ра ни по тен ци ја ли мо жда ног 
ста бла

9617300 Ауди о ме три ја, елек трич ним ауди тор ним од го во ром 
мо жда ног ста бла 

9605000 Ауди о ме три ја, ево ци ра ни кор ти кал ни по тен ци ја ли
9605100 Ево ци ра ни по тен ци ја ли у ми ро ва њу 

1840Електрокохлеографија

1130300 Елек тро ко хле о гра фи ја екс тра тим па нич ком ме то дом
1130400 Елек тро ко хле о гра фи ја тран стим па нич ком ме то дом 
Укључује: уград њу елек тро де кроз тим па нич ку мем бра ну

1841Аудиометријаимпеданце

1132400 Тим па но ме три ја стан дард ним проб ним то ном
1132401 Тим па но ме три ја ви со ко фре квент ним проб ним то ном
9605200 Праг аку стич ког ре флек са 
9605300 Тест опа да ња аку стич ког ре флек са 
9605400 Тест дис функ ци је Еуста хи је ве ту бе 

1842Психоакустичкитестови

9605500 Тест осе тљи во сти на ма ла по ја ча ња ин тен зи те та то на
9605600 Ал тер ни ра ју ћи би а у рал ни тест рав но те же гла сно ће
9605700 Тест раз ли ко ва ња ни воа ма ски ра ња
9605800 Тест опа да ња осе тљи во сти то на 
9605900 Оста ли пси хо а ку стич ки те сто ви 
Пси хо а ку стич ки те сто ви:
– ме ре ње ни воа не при јат не гла сно сти 
– ко ри шће ње об ма њу ју ће сти му ла ци је

1843Осталеаудиометрије

1132100 Ме ре ње гли це ро лом иза зва них про ме на у функ ци ји 
ко хлее– гли це рол ски тест хи дроп са

Кло ко фо ви (Klockoff) те сто ви 
1130600 Оста ле ауди о ме три је

1844Проценаотоакустичкихемисија

1133200 Ис пи ти ва ње ото а ку стич ке еми си је иза зва не кли ком 
(ТЕОАЕ) 

1133201 Ис пи ти ва ње ото а ку стич ке еми си је као про дук та 
дис тор зи је (DPOAE) 

1133202 Оста ла ис пи ти ва ња ото а ку стич ких еми си ја

1845Вестибуларнифункционалнитестови

1133300 Ка ло рич ки тест чу ла за рав но те жу
Оку ло ве сти бу лар ни тест
1133600 Би тер мал ни ка ло рич ки тест чу ла за рав но те жу
Си мул та ни би тер мал ни оку ло ве сти бу лар ни тест
1133900 Елек тро ни стаг мо гра фи ја (ЕНГ)
9606300 Ева лу а ци ја ве сти бу лар не функ ци је ро ти ра ју ћом 

сто ли цом 
Укључује: по ти ски ва ње фик са ци је
јед но став но хар мо нич ко убр за ње
спон та но по кре та ње оч не ја бу чи це
тра пе зо и ди
9606400 Оста ли те сто ви ве сти бу лар ног апа ра та

184501Дијагностичкепроцедуреувестибулогији

8184500 Ин фра цр ве на ви део нис таг мо ско пиа
8184501 Ин фра цр ве на ви део нис таг мо гра фи ја
8184502 По зи ци о ни ра ју ћи тест
8184503 Тест су бјек тив ног ви зу ел ног вер ти кал ног (или хо

ри зон тал ног)
8184504 Ве сти бу ло спи нал ни те сто ви – Ром бер гов (Rom-

berg), „pastpointing”
8184505 Тест спон та ног нис таг му са са Френ зе ло вим на о ча

ри ма и фик са ци о ног нис таг му са



8184506 Ве сти бу ло о ку лар ни те сто ви: „headimpulse” и „head
shaking” тест 

1846Осталидијагностичкитестови,мерењаилииспитивања
ува,носа,устаигрла

9606500 Ме ре ње или ма ски ра ње шу ма (ти ни ту са)
9202600 Сту ди је функ ци је но са
Ри но ма но ме три ја

184601Дијагностичкепроцедуреуриноалергологији

8184600 Ри но а ле го ло шки пре глед
8184601 Ри но а лер го ло шко ис пи ти ва ње стан дард ним ре спи

ра тор ним алер ге ни ма 
8184602 Ри но а лер го ло шко ис пи ти ва ње спе ци фич ним ре спи

ра тор ним алер ге ном
8184603 Ри но а лер го ло шко ис пи ти ва ње на стан дард не ну

три тив не алер ге не
8184604 Ри но а лер го ло шко ис пи ти ва ње спе ци фич ног алер ге

на рад ног ме ста
8184605 Ри но а лер го ло шка не спе ци фич на хи по сен зи би ли за

ци ја
8184606 Ри но а лер го ло шка алер ген спе ци фич на хи по сен зи

би ли за ци ја
8184607 Ком пју те ри зо ва на ри но ма но ме три ја
8184608 Про во ка ци ја ре ак тив но сти слу зни це гор њих ди сај

них пу те ва уз ком пју те ри зо ва ну ри но ма но ме триј ску кон тро лу
8184609 Про во ка ци о ни на зал ни тест ин ви во (invivo) – не

спе ци фич ни
8184610 Про во ка ци о ни на зал ни тест ин ви во (invivo) – спе

ци фич ни
8184611 Ен до ми кро скоп ски пре глед но са у ло кал ној ане сте

зи ји
8184612 Ен до ми кро скоп ски пре глед мак си лар ног си ну са у 

ло кал ној ане сте зи ји
8184613 Су бјек тив на ол фак то ме три ја
8184614 Елек тро фи зи о ло шка објек тив на ол фак то ме три ја
8184615 Од ре ђи ва ње еози но фи ла у се кре ту но са

18.1.5ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊА–РЕСПИРАТОРНИСИСТЕМ

1847Мерењеснагедисајнихмишића

1150300 Ме ре ње сна ге ди сај них ми ши ћа укљу чу ју ћи тран
сди ја фраг мал не или езо фа ге ал не при ти ске

1150301 Ме ре ње сна ге ди сај них ми ши ћа при ли ком раз ли чи
тог во лу ме на плу ћа

Укључује: про це ду ру код ин спи ра тор ног и екс пи ра тор ног 
ми ши ћа

1150302 Ме ре ње из др жљи во сти или за мо ра ди сај них ми ши ћа
1150303 Ме ре ње сна ге ди сај них ми ши ћа пре и на кон ин тра

вен ске ин јек ци је пла це ба и ан ти хо ли не сте ра зних ма те ри ја

1848Вежбањерадипроценедисајногстатуса

1150304 Тест оп те ре ће ња у свр ху про це не ре спи ра тор ног 
ста ту са 

Тест ве жба ња уз по ве ћа ни на пор при че му се пра ти ни во вен
ти ла тор ног и ср ча ног од го во ра то ком од ма ра ња, за вре ме ве жба ња 
и опо рав ка 

1150305 Спи ро ер го ме три ја са ве жба њем
Напомена: из во ди се код ис пи ти ва ња аст ме

1849Осталамерењадисајнефункције

1150306 Ме ре ње функ ци је нер вус фре ни ку са
1150307 Ме ре ње плућ не рас те гљи во сти 
Укључује: ме ре ње:
– плућ ног во лу ме на
– езо фа ге ал ног при ти ска
Искључује:Ме ре ње то тал ног плућ ног во лу ме на 
1150308 Од ре ђи ва ње пар ци јал ног при ти ска угљен ди ок си да у 

ар те риј ској кр ви или ср ча ног аут пу та, ме то дом по на вља них уди са ја

1150309 Ме ре ње от по ра пред њих но сни ца или ждре ла 
1150310 Ме ре ње раз ме не га со ва
Ме ре ње раз ме не га со ва укљу чу ју ћи исто вре ме но са ку пља ње 

ар те риј ске кр ви и из дах ну тог ва зду ха са ме ре њи ма пар ци јал ног 
при ти ска ки се о ни ка и угљен ди ок си да у ва зду ху и кр ви

Искључује:ин тра ар те риј ску ка ни ла ци ју за га сну ана ли зу кр ви 
1150311 Ме ре ње ди фу зиј ског ка па ци те та плу ћа за угљен

мо нок сид
Искључује: ин тра ар те риј ску ка ни ла ци ју за га сну ана ли зу 

кр ви 
1150312 Ме ре ње то тал ног плућ ног во лу ме на
1150313 Ме ре ње ди сај ног или плућ ног от по ра 
Искључује: ме ре ње по тен ци ја ла ра да ди ја фраг ме 
пер ку та на сти му ла ци ја
1150314 Ме ре ње вен ти ла тор ног и/или оклу зиј ског при ти ска 

као од го вор на про гре сив ну хи пер кап ни ју и хи пок си ју 
1150315 Ме ре ње од но са вен ти ла ци је и пер фу зи је по мо ћу 

ме то де ви ше стру ке ели ми на ци је инерт них га со ва 
1151200 Кон ти ну и ра но ме ре ње од но са из ме ђу про то ка и во

лу ме на то ком из ди са ја или уди са ја 
Во лу мен про то ка
1150316 Кон ти ну и ра но по сма тра ње плућ не функ ци је то ком 

6 и ви ше са ти
Искључује: по сма тра ње ма ње од 6 са ти – ши фру из о ста ви ти
1150317 Ин ха ла ци о ни про во ка тив ни тест 
Укључује: пра вље ње кри ве за до зи ра ње, 
пре про во ка тив не спи ро ме три је
ко ри шће ње:
– хо ли на
– хи ста ми на
– ме та хо ли на
– не и зо то нич ких флу и да
– сред ста ва ко ји иза зи ва ју осе тљи вост
11503171 Ин ха ла ци о ни про во ка ци о ни те сто ви – спе ци фич

ним алер ге ни ма
8184900 Брон хо ди ла та тор ни тест
1150318 Те сто ви ди стри бу ци је вен ти ла ци је 
Укључује: ин ха ла ци ју инерт ним га со ви ма
1150319 Си му ли ра ни ви син ски тест
Укључује: из ла га ње хи пок сич ним ме ша ви на ма га са 
ме ре ња:
– бр зи не от ку ца ја ср ца
– са ту ра ци је ки се о ни ка
– вен ти ла ци је
оп сер ва циј ског ефек та до дат ног ки се о ни ка 
1150000 Брон хо спи ро ме три ја
Укључује: га сну ана ли зу
8184901 Ок си ме три ја
1150600 Оста ла ме ре ња ре спи ра тор не функ ци је
Ре спи ра тор ни функ циј ски тест не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту
Спи ро ме три ја не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
11506001 Од ре ђи ва ње азоток си да у из дах ну том ва зду ху
11506002 До би ја ње ин ду ко ва ног спу ту ма ин ха ла ци јом аеро

со ла

18.1.6ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊА–КАРДИОВАСКУЛАРНИСИСТЕМ

1850Праћењекрвногпритиска

1160000 Пра ће ње крв ног при ти ска у ср ча ним шу пљи на ма
1160001 Пра ће ње плућ ног ар те риј ског при ти ска
Искључује: пра ће ње пул мо нал ног ар те риј ског при ти ска 
про це ду ру по мо ћу Сван Ган цо вог (SwanGanz) ка те те ра 
1160002 Пра ће ње цен трал ног вен ског при ти ска
1160003 Пра ће ње си стем ског ар те риј ског при ти ска

1851Прегледиснимање(сонографија)интракранијалне
артеријскециркулације

Укључује: до плер за сни ма ње:
– кон ти ну и ра них та ла са (CW Doppler)
– пулс ни до плер 



1161400 Пре глед и сни ма ње (со но гра фи ја) ин тра кра ни јал не 
ар те риј ске цир ку ла ци је ко ри шће њем тран скра ни јал ног до пле ра

Пре глед и сни ма ње из гле да та ла са ка ро тид них и вер те брал
них крв них су до ва

Тран скра ни јал ни до плер за од ре ђи ва ње ва зо мо тор не ре ак
тив но сти це ре брал них ар те ри ја

Тран скра ни јал ни до плер де тек ци ја де сноле вог кар диопул
мо нал ног шан та

Де тек ци ја ми кро ем бо лиј ских сиг на ла 
Пре глед це ре брал ног про то ка при на глом ус пра вља њу (Ор

тотест)
Тест са ман жет ном за ис пи ти ва ње син дро ма кра ђе ар те ри је 

суб кла ви је
Функ ци о нал ни пре глед тран скра ни јал ним до пле ром
Тран скра ни јал ни до плер код по твр ђи ва ња мо жда не смр ти 

1852Прегледиснимање(сонографија)
перифернихкрвнихсудова

1160200 Ис пи ти ва ње и сни ма ње пе ри фер них ве на у јед ном 
или ви ше екс тре ми те та при од ма ра њу, ко ришћњем CW до пле ра 
или пулс ног до пле ра

Укључује:ко ри шће ње при ти ска на ма хо ве у екс тре ми те ту и/
или Вал са ва (Valsava) ма не вре

1160400 Ис пи ти ва ње и сни ма ње пе ри фер них ве на у јед ном 
или ви ше екс тре ми те та ко ри шће њем пле ти змо гра фи је

Укључује:пле ти змо гра фи ју:
– ва зду шну
– ме ре ње на пре за ња
– вен ског за тва ра ња
1160500 Ис пи ти ва ње и сни ма ње пе ри фер них ве на до њих 

екс тре ми те та за вре ме и по сле ве жба ња, ко ри сте ћи фо то пле ти змо
гра фи ју ин фра цр ве ним зра ци ма

Укључује: про це ду ру са или без по вр шног вен ског за тва ра ња
Искључује: про це ду ру уз ко ри шће ње пле ти змо гра фи је (ва

зду ха) (ме ре ња на пре за ња) (вен ског за тва ра ња) 
1161000 Обо стра но ме ре ње ин дек са си стол ног ар те риј ског 

при ти ска и со но гра фи ја крв них су до ва до њих екс тре ми те та
Укључује: ме ре ња по мо ћу:
– до пле ра
– пле ти змо гра фи је 
1161100 Обо стра но ме ре ње ин дек са си стол ног ар те риј ског 

при ти ска и про це на из гле да та ла са крв них су до ва гор њих екс тре
ми те та

Укључује: ме ре ња по мо ћу:
– до пле ра
– пле ти змо гра фи је 
1161200 Обо стра но ме ре ње ин дек са си стол ног ар те риј ског 

при ти ска при од ма ра њу и по сле ве жба ња на до њим екс тре ми те
ти ма

Укључује: ме ре но при ве жба ма на:
– би ци клу
– тра ци
ме ре ња по мо ћу:
– до пле ра
– пле ти змо гра фи је 

1853Амбулантнаконтинуиранаелектрокардиографија[ЕКГ]

Укључује: ин тер пре та ци ју и из ве штај са сни ма ња
Искључује: про це ду ру за пе ри од ма њи од 12 са ти – ши фру 

из о ста ви ти
1170800 Ам бу лант но кон ти ну и ра но ЕКГ сни ма ње
1170900 Хол тер ам бу лант но кон ти ну и ра но ЕКГ сни ма ње 
Хол тер мо ни то ринг
Укључује: про це ду ру ко ри шће њем си сте ма спо соб ног за 

исто вре ме но при ка зи ва ње сли ке и ре зул та та сни ма ња

1854Амбулантнаелектрокардиографијаактивирана
променомсрчанограда[ЕКГ]

Укључује: сни ма ње јед ног или ви ше до га ђа ја
ко ри шће ње уре ђа ја за сни ма ње ме мо ри је

1171000 Ам бу лант ни ЕКГ ак ти ви ран од стра не па ци јен та, сни
ма ње нај ма ње 20 се кун ди пре и 15 се кун ди по сле сва ког ак ти ви ра ња

1171100 Ам бу лант ни ЕКГ ак ти ви ран од стра не па ци јен та, 
сни ма ње нај ма ње 30 се кун ди по сле сва ког ак ти ви ра ња

1172200 Угра ди ви ре кор дер за пра ће ње ср ча ног ра да ак ти ви
ран од стра не па ци јен та 

Елек трон ска ана ли за угра ди вог ри кор де ра ак ти ви ра њем од 
стра не па ци јен та

Укључује: кли нич ки пре глед и ин тер пре та ци ју ЕКГ по да та ка
ре про гра ми ра ње уре ђа ја за над гле да ње 
об на вља ње сни мље них и ме мо ри са них ЕКГ по да та ка
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– уме та ње, укла ња ње или ре ви зи ја уре ђа ја за над гле да ње 

1855Осталеелектрокардиографије[ЕКГ]

Искључује: ам бу лант ни ЕКГ 
кар ди о ва ску лар ни стрес тест
1171300 Сни ма ње про сеч ног сиг на ла ЕКГа
Укључује: ана ли зу, ин тер пре та и ју и из ве штај о сни ма њу
про це ду ру ко ри сте ћи не ви ше од 300 от ку ца ја, уз ко ри шће ње 

нај ма ње 3 од во да са до би ја њем по да та ка при не ма ње од 1000Hz и 
нај ма ње 100 QRS ком плек са

1170000 Оста ле елек тро кар ди о гра фи је (ЕКГ)
Искључује: про це ду ру ко ја укљу чу је ма ње од два на ест во

до ва – ши фру из о ста ви ти

1856Тестирањеуграђеногпејсмејкерасрца
илидефибрилатора

Укључује: елек тро кар ди о гра фи ју
ис пи ти ва ње
ме ре ње сти му лан са:
– ам пли ту де
– бр зи не
– ши ри не
ре про гра ми ра ња
те ле ме три је
те сти ра ње пулс ног ге не ра то ра или елек тро де
Искључује: про це ду ру код пр ве уград ње, по де ша ва ња или 

за ме не– ши фру из о ста ви ти
1172103 Те сти ра ње атри о вен три ку лар ног пејс меј ке ра
Те сти ра ње:
– DDD, DDI или DVI елек тро сти му ла то ра ср ца
1171800 Те сти ра ње оста лих угра ђе них пејс меј ке ра
Те сти ра ње угра ђе ног уре ђа ја за ср це не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту
1172700 Те сти ра ње угра ђе ног ср ча ног де фи бри ла то ра
Те сти ра ње:
– ауто мат ски угра ди вог кар ди о вер тер де фи бри ла то ра :
– не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
– код функ ци о нал но сти пејс меј ке ра
– уре ђа ја за ср ча ну син хро ни за ци ју са функ ци о ни са њем де

фи бри ла то ра
Искључује: елек тро фи зи о ло шко ис пи ти ва ње ср ца због те

сти ра ња угра ђе ног де фи бри ла то ра 

1857Осталикрвнидијагностичкитестови,мерења
илииспитивања

1161500 Ме ре ње пе ри фер не тем пе ра ту ре (на пр сту)
Укључује:ме ре ње тем пе ра ту ре пре и по сле стрес те сти ра ња 

хлад но ћом 
8185700 Ка пи ла ро ско пи ја
1171500 Бо је ње кр ви – ди лу циј ски ин ди ка тор ски тест
1172400 Те сти ра ње ус пра вља ња – „tilttable”тест
Укључује: по сма тра ње крв ног при ти ска
кон ти ну и ра но по сма тра ње ЕКГа
сни ма ње па ра ме та ра
Напомена: Из во ди се код ис пи ти ва ња син ко пе
1171200 Кар ди о ва ску лар ни стрес тест – тест оп те ре ће ња
Ма сте ров (Master) тест у два ко ра ка
Ви ше ка нал ни ЕКГ мо ни то ринг и сни ма ње то ком ве жба ња 

или фар ма ко ло шког стре са
Та ли јум стрес тест



Укључује: кон ти ну и ра но по сма тра ње крв ног при ти ска
ме ре ног при:
– во жњи би ци кла
– пе ња њу уз сте пе ни це
– ве зба њу на тра ци
сни ма ње оста лих па ра ме та ра
ЕКГ у ми ро ва њу
9205600 По сма тра ње ефек тив ног ра да ср ца или крв ног про

то ка, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту 
9205700 Те ле ме три ја
Елек тро граф ско над гле да ње
Искључује: те сти ра ње кар ди о вер тер де фи бри ла то ра или 

пејс меј ке ра

18.1.7ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊА–ЕНДОКРИНОЛОГИЈА,КРВ

ИКРВОТВОРНИОРГАНИ

1858Дијагностичкитестови,мерењаилииспитивања,
крвиикрвотворнихоргана

1383900 Ва ђе ње кр ви у ди јаг но стич ке свр хе
Укључује: про це ду ру ар те риј ске или вен ске пунк ци је
Искључује: узи ма ње узор ка из адре нал не ве не 
тест сти му ла ци је адре но кор ти ко троп ним хор мо ном
ва ђе ње кр ви за тран сфу зи ју 
хе ма фе ре за:
– до но ра 
– те ра пиј ска
ин тра ар те риј ску ка ни ла ци ју за га сну ана ли зу кр ви 
про це ду ру код но во ро ђен ча ди
1331200 Ва ђе ње кр ви но во ро ђен че та у ди јаг но стич ке свр хе 
Напомена: Но во ро ђен че ста ро ма ње од 28 да на
1384200 Ин тра ар те риј ска ка ни ла ци ја за га сну ана ли зу кр ви
1383901 Узи ма ње кр ви из пе тро зног си ну са
Узи ма ње кр ви из ма њег пе тро зног си ну са
Узи ма ње узор ка кр ви из пе тро зног [венског] си ну са 
Укључује: ка те те ри за ци ју
1383902 Узи ма ње узор ка кр ви адре нал не ве не
Укључује: ка те те ри за ци ју

185801Дијагностичкитестови,мерењаилииспитивања,
ендокринологија

3009700 Тест сти му ла ци је адре но кор ти ко троп ним хор мо ном
Си нак тен (Synacthen) тест 
8185800 Ар ги нин ски тест
8185801 CRH тест
8185802 Дек са ме та зон ски те сто ви
Укључује: DEX screening, DEXI, DEXII
8185803 Флу дро кор ти зон ски тест
8185804 GHRH тест
8185805 Глу ка гон ски тест
8185806 GNRH тест
8185807 HCG тест
8185808 Кал ци јум ски сти му ла ци о ни тест
8185809 Кап то прил ски тест
8185810 Кло ми фен ски тест
8185811 Кло ни дин ски тест
8185812 Ме ти ра пон ски тест
8185813 Пен та га стин ски сти му ла ци о ни тест
8185814 Тест ин су ли ном иза зва не хи по гли ке ми је (ITT)
8185815 Тест са ва зо пре си ном
8185816 Тест жeђaњa
8185817 Тест гла до ва ња
8185818 TRH тест
8185819 Тест орал ног оп те ре ће ња глу ко зом (OGTT тест)
8185820 Те сто ви за про це ну ин су лин ске се кре ци је 
Укључује: тест ин тра вен ског оп те ре ће ња глу ко зом (IVGTT) 
тест сти му ла ци је глу ка го ном
8185821 Те сто ви за про це ну ин су лин ске сен зи тив но сти
Укључује: IVGTT са уче ста лим узи ма њем узо ра ками ни мал

ни мо дел, еугли ке миј ски, хи по гли ке миј ски, се квен ци јал ни, хи пер
гли ке миј ски кламп, ева лу а ци ја хе па тич ке про дук ци је глу ко зе ме
то дом ин фу зи је 3Н глу ко зе

8185822 Од ре ђи ва ње сте пе на ок си да ци је енер гет ских ма те
ри ја ла ин ди рект ном ка ло ри ме три јом

8185823 Кон ти ну и ра но ам бу ла тор но ме ре ње гли ке ми је ме
то дом на кнад ног и ис ти о вре ме ног очи та ва ња

8185824 Од ре ђи ва ње те ле сног са ста ва ме то дом би о им пе
дан це

18.1.8ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊА–ДИГЕСТИВНИСИСТЕМ

1859Дијагностичкитестови,мерењаилииспитивања
дигестивногсистема

Искључује: по ступ ке ну кле ар не ме ди ци не 
1180000 Тест мо ти ли те та јед ња ка 
Ма но ме тиј ски тест мо ти ли те та јед ња ка
1181000 Ме ре ње га стро е зо фа ге ал ног ре флук са укљу чу ју ћи 

24ча сов но пра ће ње ки се ло сти (Ph)
Укључује: ана ли зу 
ин тер пре та ци ју
из ве штај
Искључује: про це ду ру код ма ње од 24 са та пра ће ња Ph – 

ши фру из о ста ви ти
1183000 Анал на ма но ме три ја
Напомена: Из во ди се код по ста вља ња ди јаг но зе аб нор мал

но сти дна кар ли це
9077000 Те сти ра ње угра ђе ног анал ног елек тро сти му ла то ра 
Укључује: ме ре ње сти му лан са:
– ам пли ту де
– бр зи не
– ши ри не
репрограмирањe
обу кa
Искључује: про це ду ру код ин ци зи је 
1183001 Ме ре ње ано рек тал ног сен зи би ли те та
Напомена: Из во ди се код по ста вља ња ди јаг но зе аб нор мал

но сти дна кар ли це
1183002 Ме ре ње ре флек са сфинг те ра рек ту ма
Напомена: Из во ди се код по ста вља ња ди јаг но зе аб нор мал

но сти дна кар ли це
Искључује: про це ду ру по мо ћу елек тро ми о гра фи је 
1183300 Ме ре ње мо то рич ке ла тен ци је пу ден дал ног и спи

нал ног жив ца 
Напомена: из во ди се код по ста вља ња ди јаг но зе аб нор мал но

сти дна кар ли це и сфинк тер ских ми ши ћа
1183301 Елек тро ми о гра фи ја кар лич ног дна и анал ног сфинк те ра
9209100 Тест же лу дач не се кре ци је
Укључује: ин јек ци ју сти му ла то ра же лу дач не се кре ци је
3049300 Би ли јар на ма но ме три ја
8185900 Ме ре ње ин тра аб до ми нал ног при ти ска
Укључује: јед но крат но, по на вља но, кон ти ну и ра но ме ре ње 

при ти ска

18.1.9ДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊАУРОГЕНИТАЛНИСИСТЕМ

1860Цистометрографија

1190300 Ци сто ме тро гра фи ја
1191200 Ци сто ме тро гра фи ја са ме ре њем при ти ска у рек ту му
Искључује:ци сто ме тро гра фи ју са:
– би ло ко јим дру гим си мул та ним ме ре њем 
– кон траст ном мик циј ском ци сто ре тро гра фи јом 
1191500 Ци сто ме тро гра фи ја са елек тро ми о гра фи јом уре

трал ног сфинк те ра 
Искључује: ци сто ме тро гра фи ју са:
– би ло ко јим дру гим си мул та ним ме ре њем 
– кон траст ном мик циј ском ци сто ре тро гра фи јом 
1191700 Ци сто ме тро гра фи ја са јед ним или ви ше ме ре ња 
Ци сто ме тро гра фи ја са дру гим ме ре њи ма:
– рек тал ног при ти ска
– про фи ло ме три је при ти ска у уре три
– елек тро ми о гра фи је уре трал ног сфинк те ра
– ко ли чи не ури на (уро фло у ме три ја) 



Укључује:сли ка ње
ул тра звук
Искључује: ци сто ме тро гра фи ју са:
– одво је ним ме ре њем при ти ска у рек ту му 
– одво је ном елек тро ми о гра фи јом уре трал ног сфинк те ра 
1191900 Мик ци о на ци сто у ре тро гра фи ја 
Ци сто ме тро гра фи ја са кон траст ном мик ци о ном ци сто ре тро

гра фи јом са дру гим ме ре њи ма:
– рек тал ног при ти ска
– про фи ло ме три је при ти ска у уре три
– елек тро ми о гра фи је уре трал ног сфинк те ра
– ко ли чи не ури на (уро фло у ме три ја) 
Укључује: сли ка ње

1861Профилометријапритискаууретри

Искључује: про це ду ру са ци сто ме тро гра фи јом 
1190600 Про фи ло ме три ја при ти ска у уре три
1190900 Про фи ло ме три ја при ти ска у уре три са елек тро ми о

гра фи јом уре трал ног сфинк те ра

1862Осталидијагностичкитестови,мерењаилииспитивања
урогениталногсистема

9213000 Па па ни ко лау (ПАП) тест
Пап раз маз
1190000 Ме ре ње про то ка ури на
Уро фло у ме три ја
Укључује:ме ре ње нај ве ћег про то ка ури на
Искључује: про це ду ру са ци сто ме тро гра фи јом 
1192100 Тест ис пи ра ња мо краћ не бе ши ке 
Напомена: Из во ди се код ло ка ли за ци је ури нар не ин фек ци је
9212800 Ме ре ње ури нар не ма но ме три је
Ма но ме три ја кроз:
– трај ни уре те рал ни ка те тер
– не фро сто му
– пи је ло сто му
– уре те ро сто му

18.1.10ДРУГИДИЈАГНОСТИЧКИТЕСТОВИ,МЕРЕЊА
ИЛИИСПИТИВАЊА

1863Нуклеарнамедицина(процедуребезснимања)

1250000 Од ре ђи ва ње во лу ме на кр ви по ступ ци ма ну кле ар не 
ме ди ци не

Ра ди о и зо топ ско од ре ђи ва ње во лу ме на пла зме 
Укључује: тест про ве ре ма се ери то ци та по мо ћу 51Crи99mTc
1250300 Од ре ђи ва ње пре жи вља ва ња, про дук ци је и ме ста 

раз град ње ери тро ци та обе ле же них 51Cr
12503001 Ра ди о и зо топ ско ис пи ти ва ње ве зи ва ња 59Feза ери

тро ци те
1250301 Ки не тич ки тест гво жђа
12503011 Од ре ђи ва ње пла змат ског кли рен са 59Fe
1250600 Про це на гу бит ка кр ви кроз га стро ин те сти нал ни си

стем по мо ћу по сту па ка ну кле ар не ме ди ци не 
Укључује: ис пи ти ва ње узор ка сто ли це
Искључује: Про у ча ва ње кр ва ре ња из га стро ин те сти нал ног 

си сте ма
1250900 Тест гу бит ка про те и на кроз га стро ин те сти нал ни 

си стем по мо ћу по сту па ка ну кле ар не ме ди ци не
12509001 Ис пи ти ва ње црев не пер ме а бил но сти упо тре бом 

51Cr-EDTA
12509002 Функ ци о нал но ис пи ти ва ње иле у ма – аб до мен ска 

ре тен ци ја SеHCAT
12509003 Тест ап сорп ци је ли пи да, сте ро и да, ма сних и гли

кол них ки се ли на 
1251200 Aбсорпцијски тест ра ди о ак тив ним изо то пом В12, 1 

изо топ
1251500 Aбсорпцијски тест ра ди о ак тив ним изо то пом В12, 2 

изо то па
1251800 Ну кле ар но ме ди цин ско ис пи ти ва ње ак тив но сти 

штит не жле зде

Укључује: про це ду ру са ко ри шће њем сон де 
Искључује: про це ду ру са сцин ти гра фи јом
12518001 Ти ро ид ни кли ренс I131 или Тс99М
12518002 TSH сти му ла ци о ни тест за ис пи ти ва ње ак тив но

сти штит не жле зде
12518003 Су пре си о ни тест за ис пи ти ва ње ак тив но сти штит

не жле зде
1252100 Ну кле ар но ме ди цин ско ис пи ти ва ње осло ба ђа ња 

пер хло ра та
1252400 Ну кле ар но ме ди цин ско ис пи ти ва ње бу бре жне 

функ ци је
Функ ци о нал но ис пи ти ва ње бу бре га од ре ђи ва њем кли рен са 

51Cr–EDTAиI-131
1253000 Пре глед це лог те ла по ступ ци ма ну кле ар не ме ди ци не 
Искључује: сту ди ју це лог те ла ко ри сте ћи:
– ће ли је обе ле же не тех ни ци ју мом 
– га ли јум
– јод 
1253300 Уреа из ди сај ни тест обе ле жен угље ни ком 
Укључује: ме ре ње при из ди са ју 13СО2 или 14СО2 
про це ду ру са ко ри шће њем орал не 13С или 14С урее
Напомена:Из во ди се код:
– по твр де хе ли ко бак тер пи ло ри (Helicobacterpylori)ко ло ни

за ци је
– над гле да ња те ра пи је за хе ли ко бак тер пи ло ри (Helicobacter

pylori)
12533001 Из ди сај ни те сто ви мо ти ли те та же лу ца
12533002 Из ди сај ни тест финк ци је пан кре а са
12533003 Из ди сај ни те сто ви функ ци је је тре 
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Искључује: епи ку та ни тест фла сте ри ма (patch)
1200000 Тест ко жне осе тљи во сти са ≤ 20 алер ге на
1200300 Тест ко жне осе тљи во сти са ≥ 21 алер ге на
8186400 Тест са ауто ло гим се ру мом
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8186405 До зно про во ка ци о ни те сто ви у ин ви во (in vivo) 
усло ви ма са ле ко ви ма ви сок ри зик

8186401 До зно про во ка ци о ни те сто ви у ин ви во (in vivo) 
усло ви ма са ле ко ви ма ни зак ри зик

8186402 До зно про во ка ци о ни те сто ви у ин ви во (in vivo) 
усло ви ма са ади ти ви ма хра не

8186403 Те сто ви фи зич ке про во ка ци је
Укљу чу је те сто ве 
– хлад но ћом
– то пло том
– фи зич ким на по ром
– сун че вом све тло шчу
– при ти ском
– ви бра ци јом
8186404 Те сто ви по зне пре о се тљи во сти
Укљу чу је:
– Ман ту (Mantoux) pro ba
– про бе на уби кви тар не ан ти ге не
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Напомена: Из во ди се код ис пи ти ва ња алер гиј ског дер ма ти
ти са

1201200 Епи ку та ни тест фла сте ри ма са ма ње од укуп ног 
бро ја алер ге на ко ји се на ла зе у стан дард ној ба те ри ји те сто ва

1201500 Епи ку та ни тест фла сте ри ма са свим алер ге ни ма ко
ји се на ла зе у стан дард ној ба те ри ји 

Искључује: про це ду ру код до дат них алер ге на 
1201800 Епи ку та ни тест фла сте ри ма са ≤ 50 алер ге на
Укључује: све алер ге не ко ји се на ла зе у стан дард ној ба те ри

ји те сто ва и до дат не алер ге не до укуп но 50 или ма ње 
1202100 Епи ку та ни тест фла сте ри ма са ≥ 51 алер ге на
Укључује: све алер ге не ко ји се на ла зе у стан дард ној ба те ри

ји те сто ва и до дат не алер ге не до 51 или ви ше 
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9219400 Об дук ци ја
9220400 Не ин ва зив ни ди јаг но стич ки те сто ви, ме ре ња или 

ис тра жи ва ња, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
92204001 Утвр ђи ва ње мо жда не смр ти

18.2ТЕРАПЕУТСКЕПРОЦЕДУРЕ

18.2.1САВЕТОВАЊЕ,ПОДУЧАВАЊЕ

Напомена:Савет– из гра ђе но про фе си о нал но ми шље ње са 
ци љем да обез бе ди кли јен ту пре по ру ке ко је тре ба да сле ди 

Саветовање – еду ка тив на те ра пи ја са ци љем убла жа ва ња 
емо ци о нал них, фи зи о ло шких, со ци јал них и/или по слов них по сле
ди ца на ста лих услед бо ле сти кли јен та или ње го вих про бле ма 

Подучавање – на пра вље но упут ство или во дич са ци љем уса
вр ша ва ња кли јен то вог зна ња, све сти или схва та ња бо ле сти од но
сно про бле ма ра ди над гле да ња, свла да ва ња, одр жа ва ња здра вља. 
Об у хва та и на бав ку еду ка тив ног ма те ри ја ла.

Искључује: са ве то ва ње или под у ча ва ње за пот по мог ну ту 
оплод њу 
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9606600 Пре вен тив но са ве то ва ње или под у ча ва ње 
Са ве ти о ри зи ци ма ве за ним за: 
– зло ста вља ње (у до ма ћин ству) (фи зич ко) (сек су ал но) (суп

стан ца ма)
– ди је ту
– ве жба ње
– обу ћу
– коц ка ње или кла ђе ње 
– гу би так слу ха (кон зер ва ци ју)
– иму ни за ци ју / вак ци на ци ју
– фит нес
– сек су ал ну ак тив ност
– ко ри шће ње суп стан ци
Искључује: са ве то ва ње у тре ну ци ма жа ло сти 
9606700 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о ис хра ни/днев ном 

уно су хра не
Искључује: пре вен тив но са ве то ва ње или под у ча ва ње 
9606800 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о гу бит ку слу ха или 

по ре ма ћа ји ма слу ха 
Са вет у ве зи са са вла да ва њем ти ни ту са
Искључује: пре вен тив но са ве то ва ње или под у ча ва ње 
про це ду ру код но ше ња слу шног апа ра та / по моћ ног уре ђа ја 
9606900 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о гу бит ку ви да или 

вид ним по ре ме ћа ји ма
Искључује: про це ду ру код опре ме за по бољ ша ње ви да или 

про те зе 
9607000 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о гла су, го во ру, ре чи

то сти или је зи ку 
9607100 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о по ма га ли ма или уре

ђа ји ма за при ла го ђа ва ње 
Напомена: ли ста по моћ не опре ме или уре ђа ја се на ла зи у 

бло ку 1870
Искључује: про це ду ру код при ме не, на ме шта ња, по де ша

ва ња или за ме не дру гих по моћ них или при ла го дљи вих уре ђа ја, 
сред ста ва или опре ме 

9607200 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о про пи са ним/са мо и
за бра ним ле ко ви ма

Напомена: Са ве то ва ње или под у ча ва ње о про пи са ним ле ко
ви ма укљу чу је са вет о оно ме што тре ба пред у зе ти, са вет о деј ству 
ле ко ва, о са вла да ва њу ре жи ма ко ри шће ња ле ко ва, као и о њи хо вом 
уки да њу. Та ко ђе укљу чу је са вет о пре вен ци ји не же ље них деј ста ва 
ле ко ва и о на бав ци еду ка тив ног ма те ри ја ла о ле ко ви ма

Искључује: са ве то ва ње или под у ча ва ње о си сте ми ма ис по
ру ке ле ко ва са ве то ва ње или под у ча ва ње о ма те ри ја ма ко је узро ку
ју за ви сност 

9607300 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о штет но сти суп стан
ци ко је узро ку ју за ви сност

Искључује: пре вен тив но са ве то ва ње или под у ча ва ње 

9607400 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о за ви сно сти о коц ка
њу и кла ђе њу

Искључује: пре вен тив но са ве то ва ње или под у ча ва ње 
9607500 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о бри зи о са мом се би 
Са ве ти о ак тив но сти ма о бри зи о са мом се би:
– ку па ње/ту ши ра ње
– пра ње зу ба
– обла че ње
– кон зу ми ра ње хра не
– хра ње ње
– функ ци о нал на ко му ни ка ци ја
– до те ри ва ње
– бри га о то а ле ти
Искључује: са ве то ва ње или под у ча ва ње о ис хра ни / днев ном 

уно су хра не 
9607600 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о одр жа ва њу здра вља 

и опо рав ку 
Са ве ти о ак тив но сти ма за одр жа ва ње здра вља као што су:
– ди јаг но стич ко те сти ра ње/по сма тра ње (за ста ња као што су 

ам пу ти ра не из ра сли не, аст ма, ди ја бе тес)
– не га сто па ла/но ге (укљу чу ју ћи са вет о за па љен ским про

це си ма на пал цу но ге, не зи жу ље ва или ра на и основ ној хи ги је ни 
сто па ла)

– упра вља ње бо ле шћу или ста њем (нпр. у слу ча ју мен тал не 
бо ле сти)

– орал на хи ги је на
– са мо стал ни пре глед (гру ди)(ге ни та ли ја)
– бри га о усти ма
Са ве то ва ње или под у ча ва ње о опо рав ку од бо ле сти
Искључује: са ве то ва ње, под у ча ва ње о:
– уре ђа ји ма или опре ми за по ма га ње и при ла го ђа ва ње 
– за ви сно сти о коц ка њу и кла ђе њу 
– жа ло сти/бол ном гу бит ку 
– гу бит ку слу ха или по ре ме ћа ји ма слу ха 
– про пи са ним ле ко ви ма 
– суп стан ца ма ко је узро ку ју за ви сност 
– гу бит ку ви да или вид ним по ре ме ћа ји ма 
– гла су, го во ру, ре чи то сти или је зи ку 
са ве то ва ње, под у ча ва ње о ис хра ни / днев ном уно су хра не 
пре вен тив но са ве то ва ње или под у ча ва ње 
9607900 Си ту а ци о но/про фе си о нал но са ве то ва ње или под у

ча ва ње 
Са вет и по др шка у ве зи са сле де ћим:
– за по сле ност/не за по сле ност
– по год но сти или оп ци је пре за по шља ва ња
– ре ха би ли та ци ја у окру же њу кли јен та
– штед ња/от пу шта ње са по сла
Са вет о при ла го ђа ва њу пси хо со ци о ло шким до га ђа ји ма као 

што су:
– син дром пра зног гне зда
– кри за сред њих го ди на
– гу би так по сла, од ла зак у пен зи ју
– зна ча јан до га ђај у жи во ту не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
са ве ти о про бле ми ма ве за ним за обра зо ва ње:
– вр тић
– пред школ ско
– сред ња шко ла
– ви со ко обра зо ва ње
Са ве то ва ње или под у ча ва ње о но се ћој уло зи:
Под у ча ва ње о про бле ми ма као што су:
– до ма ћин ство/сме штај
– прав не ства ри
– са о бра ћај
са ве то ва ње или под у ча ва ње у ве зи са сло бод ним вре ме ном / 

игром 
све то ва ње у ве зи са за ни ма њем
Искључује: са ве то ва ње у тре ну ци ма жа ло сти 
9608000 Са ве то ва ње или под у ча ва ње о пла ни ра њу по ро ди

це, при пре ма њу за ро ди тељ ство
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9608800 Ге нет ско са ве то ва ње или под у ча ва ње
9608900 Под у ча ва ње о пра ви ма и мо гућ но сти ма па ци јен та



Напомена: Ин тер вен ци ја под у ча ва ња има за циљ да снаб де 
кли јен та ин фор ма ци ја ма ка ко би ко ри стио из во ре ко ји су му на 
рас по ла га њу, као и да по мог не кли јен ту да од ре ди сво је по тре бе и 
да до не се пра ве од лу ке.

Искључује:са ве то ва ње или под у ча ва ње о:
– упра вља њу фи нан си ја ма 
– упра вља њу до мо ма ћин ством 
– бри зи о са мом се би 
9609000 Оста ла са ве то ва ња или под у ча ва ња

18.2.2ПРОЦЕДУРЕКОЈЕУКЉУЧУЈУПРИМЕНУ
ПОМАГАЛАИЛИУРЕЂАЈАЗАПРИЛАГОЂАВАЊЕ
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Укључује: умет ке ко ји се ле пе
ве штач ке [проте тс ке] удо ве
уре ђај или опре ма ко ја слу жи као по моћ у:
– игри/до ко ли ци
– про дук тив но сти
– бри зи о са мом се би/са мо о др жа ва њу
слух [имплант за пуждео уну тра шњег ува] [слушни апарат]
за вој
зуб на про те за
ме тал на удла га
гипс (ста кле но влак но)(пла стер)(пла стич ни)
ко му ни ка ци о ни си сте ми (хит на по моћ, цалл си сте ми, те леп

хо неи)
кор сет
шта по ви као по моћ при хо да њу
за вој – Вел пу (Velpeau)
ела стич на ча ра па (ча ра пе)
елек трон ске до ко ле ни це
елек тро/ви бро о се тљив уре ђај 
обу ћа про из ве де на у спе ци фич не свр хе, као што су по моћ не 

ка ма шне, по моћ при ста ја њу или олак ша ва ње ко ри шће ња ор то
пед ских по ма га ла

ме рач при ти ска са пре ки ди ма
си стем ис по ру ке ле ко ва
пот по ра за врат
ор то пед ско по ма га ло не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
па ра лел не шип ке
ком пре сив ни за вој [Гибни (Gibney)завој] [Роберт Џонс (Ro-

bertJones)завој] [Шанц (Shanz) завој]
пан та ло не [антишок панталоне] [МАСТ панталоне] [ва зо

пне у мат ски уре ђај]
про те зе не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту 
ши не
ре мен
се ди ште
пот по ра за кич му
удла га (акри лич на)(за гла ву)(ли ве ни ме тал) (филц) (си ли кон) 

(тер мо пла сти ка)
ка иш
пот пор ни рам
тер мо пла стич на удла га (ди на мич на)(ста тич на)
по моћ код ви да [кон такт на сочива] [окулар] [призме] [наочари]
штап за хо да ње
ин ва лид ска ко ли ца
Напомена: Овај блок кла си фи ку је не ин ва зив не уре ђа је за 

спо ља шњу фик са ци ју. Уре ђа ји за спо ља шњу фик са ци ју ко ји су 
ин ва зив ни (тј. при ме ње ни на ко сти) су кла си фи ко ва ни на дру гом 
ме сту.

Искључује: при ме ну:
– уре ђа ја за имо би ли за ци ју код пре ло ма или иш ча ше ња 
– уре ђа ја за трак ци ју, кла си фи ко ва ни на дру гом ме сту 
уса ђи ва ње про тет ских уре ђа ја за екс тре ми те те
уме та ње про те зе
про це ду ре ко је укљу чу ју уре ђа је и опре му за по моћ и при ла

го ђа ва ње су кла си фи ко ва ни на дру гом ме сту:
– про це на по тре бе за уре ђа јем ко ји слу жи као по моћ 
– по моћ у при ме ни уре ђа ја ко ји слу жи као по моћ 
– са ве то ва ње или под у ча ва ње о уре ђа ју ко ји слу жи као по моћ 

– ди мен зи је уре ђа ја ко ји слу жи као по моћ 
на лог за упо тре бу уре ђа ја ко ји слу жи као по моћ 
– ре ви зи ја уре ђа ја ко ји слу жи као по моћ 
– уве жба ва ње ве шти на у упо тре би уре ђа ја ко ји слу жи као по моћ 
9609100 Из ра да уре ђа ја или опре ме за по моћ или при ла го

ђа ва ње 
Ли ве ње про тет ског или ор то пед ског уре ђа ја 
Ди зај ни ра ње и про из вод ња про тет ског или ор то пед ског уре

ђа ја 
Укључује: ши фри ра ње уре ђа ја или опре ме за по моћ, при ла

го ђа ва ње опре ме за ин де ти фи ка ци о не свр хе
4770800 При ме на гип са ног ми де ра
Искључује: про це ду ру код:
– за тво ре не ре по зи ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са имо би

ли за ци јом 
– имо би ли за ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме 
4771100 При ме на ха лоа
Искључује: про це ду ру код:
– за тво ре не ре по зи ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са имо би

ли за ци јом 
– имо би ли за ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме 
4771700 При ме на ха лоа и то ра кал ног ми де ра
Искључује: про це ду ру код:
– за тво ре не ре по зи ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са имо би

ли за ци јом 
– имо би ли за ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме 
4772000 При ме на ха лоа при ли ком бе дре не трак ци је
Искључује: про це ду ру код:
– за тво ре не ре по зи ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме са имо би

ли за ци јом 
– имо би ли за ци је пре ло ма/иш ча ше ња кич ме 
4754001 При ме на за во ја ра ме на
4754000 При ме на за во ја ку ка
9053100 Трак ци ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Руч на или ме ха нич ка трак ци ја не кла си фи ко ва но на дру гом 

ме сту 
9213900 Не ин ва зив но по ста вља ње сти му ла то ра ко шта ног 

ра ста
Тран ску та на (по вр шин ска) за ме на уло шка или умет ка
Напомена: Извде но да пот стак не из ле че ње ко сти
9609200 При ме на, на ме шта ње, при ла го ђа ва ње или за ме на 

по ма га ла или уре ђа ја за при ла го ђа ва ње
При ме на уре ђа ја или опре ме за по моћ или при ла го ђа ва ње
Про гра ми ра ње уре ђа ја или опре ме за по моћ или при ла го ђа

ва ње
Укључује: упут ство за ко ри шће ње и одр жа ва ње уре ђа ја или 

опре ме за по моћ или при ла го ђа ва ње 
Искључује: при ме ну за во ја на:
– опе ко ти ну 
– дру гу вр сту ра не 
9609300 По пра вак по ма га ла или уре ђа ја за при ла го ђа ва ње
Искључује: са мо при ла го ђа ва ње
одр жа ва ње:
– уре ђа ја за апли ка ци ју ле ко ва 
– уре ђај за ва ску лар ни при ступ 
9609400 Укла ња ње по ма га ла или уре ђа ја за при ла го ђа ва ње
Искључује:од стра ње ње оку лар ног или ор би тал ног им план

та та 
про це ду ру за ме не 

18.2.3НУТРИТИВНАПОДРШКА

1871Нутритивнаподршка

Укључује: про це ну или пре глед кли јен то ве то ле ран ци је/на
пред ка код ди је тал ног уно са хра не 

Напомена: Про це ду ре ко је по др жа ва ју пра ви лан ди је тал ни 
унос и при ла го ђа ва ње хран љи вих ма те ри ја за пра вил но функ ци о
ни са ње те ла и одр жа ва ње здра вља.

Искључује: аси стен ци ју код уно са хра не 
пре храм бе ну/ди је тал ну:
– са мо про це ну 
– са ве то ва ње, под у ча ва ње 



уче ње ве шти на ма о:
– уно су хра не 
– при пре ми хра не 
– ку по ви ни хра не 
9609500 По др шка те ра пе ут ској ди је ти
Напомена: Укљу чу је да ва ње пре по ру ка у ве зи са ис хра ном, 

иден ти фи ко ва ње же ља кли јен та, на ру чи ва ње став ки ко је са чи ња
ва ју те ра пе ут ску ис хра ну и обез бе ђу ју да обро ци и ме ни ји бу ду 
од го ва ра ју ћи.

9609600 Орал на ну три тив на по др шка
Напомена: Укљу чу је до пу ња ва ње те ра пе ут ске ди је те, ен те

рал ну или па рен те рал ну ис хра ну са орал ним узи ма њем хран љи
вих теч но сти и / или хра не

9609700 Ен те рал на ну три тив на по др шка
Напомена:Укљу чу је да ва ње пре по ру ка о ен те рал ној пре хра

ни и на ру чи ва ње хра не или нео п ход не опре ме 
9609800 Па рен те рал на ну три тив на по др шка
Напомена: Укљу чу је да ва ње пре по ру ка о па рен те рал ној 

пре хра ни, би ло са мо о њој или у ком би на ци ји са ен те рал ном или 
орал ном ис хра ном и на ру чи ва ње хра не или нео п ход не опре ме

18.2.4ОБУКАУМЕНТАЛНИМ,БИХЕЈВИОРАЛНИМ
ИЛИПСИХОСОЦИЈАЛНИМТЕРАПЕУТСКИМ

ВЕШТИНАМА

1872Рехабилитацијаидетокситацијаодалкохолаидрога

Напомена: Ре ха би ли та ци ја укљу чу је не пре кид ну про це ну, 
са ве то ва ње и под у ча ва ње

9200200 Ре ха би ли та ци ја од ал ко хо ла 
9200300 Де ток си ка ци ја од ал ко хо ла
9200400 Ре ха би ли та ци ја и де ток си ка ци ја од ал ко хо ла
9200500 Ре ха би ли та ци ја од дро га
9200600 Де ток си ка ци ја од дро га
9200700 Ре ха би ли та ци ја и де ток си ка ци ја од дро га
9200800 Ком би но ва на ре ха би ли та ци ја од ал ко хо ла и дро га
9200900 Ком би но ва на де ток си ка ци ја од ал ко хо ла и дро га
9201000 Ком би но ва на ре ха би ли та ци ја и де ток си ка ци ја од 

ал ко хо ла и дро га 

1873Психолошка/психосоцијалнатерапија

Укључује: ева лу а ци ју на прет ка
Искључује: би о фид бек 
пси хо со ци јал но са ве то ва ње 
9610400 Му зи ко те ра пи ја
Напомена: Про це ду ре ко је укљу чу ју ко ри шће ње му зи ке ко ја 

је на пра вље на та ко да по ве ћа и/или одр жи фи зич ке, емо ци о нал
не, пси хо со ци о нал не, би хе ви о рал не, сен зи тив не, ког ни тив не, ко
му ни ка ци о не, кул тур не, ду хов не, раз вој не, му зич ке и/или срод не 
по тре бе кли јен та утвр ђе не то ком про це са про це не / ева лу а ци је. 

Искључује: ово као тех ни ку:
– би хе ви о рал не те ра пи је 
– ког ни тив не би хе ви о рал не те ра пи је 
– пси хо ди на мич ке те ра пи је 
9618100 Те ра пи ја умет но шћу
Напомена: Про це ду ре ко је укљу чу ју ко ри шће ње ме ди ја, 

сли ка или кре а тив них умет нич ких про це са ка ко би се по мо гло 
кли јен ту да се из бо ри са про бле мом (про бле ми ма)

Искључује: ово као тех ни ку:
– би хе ви о рал не те ра пи је 
– ког ни тив не би хе ви о рал не те ра пи је 
– пси хо ди на мич ке те ра пи је 
9618200 Би бли о те ра пи ја
Напомена: Про це ду ре по мо ћу ли те ра ту ре (књи ге, но ви не 

итд) ка ко би се по мо гло кли јен ту да се из бо ри са про бле мом (про
бле ми ма).

Искључује: ово као тех ни ку:
– би хе ви о рал не те ра пи је 
– ког ни тив не би хе ви о рал не те ра пи је 
– пси хо ди на мич ке те ра пи је 
9618300 На ра тив на те ра пи ја 
Напомена: Про це ду ре ко је по ма жу кли јен ту да ре ши про

бле ме та ко што ће би ти оспо со бљен/а да ана ли зи ра (раш чла ни) 

ре ал ност сво га жи во та и од но са са дру гим љу ди ма и да по ка жу 
раз ли ку из ме ђу ствар но сти и ње го вог/ње ног уну тра шњег жи во та. 
Ова те ра пи ја је цен трал ни део пре ми се да се жи во ти љу ди и њи хо
ви од но си кре и ра ју по мо ћу при ча ко је они са ми при ча ју и у ко је се 
упу шта ју да ју ћи зна че ње сво ме ис ку ству. Љу ди кон стру и шу од ре
ђе не на ви ке и од но се ко ји чи не жи вот на осно ву исти ни то сти ових 
ин тер на ли зо ва них при ча.

Искључује: ово као тех ни ку:
– би хе ви о рал не те ра пи је 
– ког ни тив не би хе ви о рал не те ра пи је 
– пси хо ди на мич ке те ра пи је 
9610000 Пси хо ди нам ска те ра пи ја
Крат ка пси хо ди нам ска те ра пи ја – Би хеј ви о рал на пси хо ди

нам ска те ра пи ја
Укључује: ово ко ри шће њем:
– кли јен та као цен тра  } 
– ори јен ти са ног 
на увид  } при сту па/тех ни ке
– пси хо а на ли тич ког  }
– су пор тив ног 
/екс пре сив ног  }
Искључује: пси хо ди нам ски код:
– те ра пи је па ро ва 
– сек су ал не те ра пи је 
– те ра пи је си сте ма 
9617600 Би хеј ви о рал на те ра пи ја 
Крат ка би хеј ви о рал на те ра пи ја 
Укључује: про це ду ру ко ри шће њем:
– де сен зи ти за ци ја 
(по сте пе на 
из ло же ност)  }
(те ра пи ја из ла га њем) } 
– кон тро ла убр за ног 
ди са ња  } 
– мо ти ва циј ски 
раз го вор } 
– ре ша ва ње про бле ма  } при сту па/ 
– пре вен ци ја ре лап са  } тех ни ке/
– ре лак са ци ја  } уче ња
– пре вен ци ја ре ак ци је 
(од го во ра)  }
– про ба игра ња уло ге  }
Искључује: би хеј ви о рал ни при ступ у:
– те ра пи ји па ро ва 
– сек су ал ној те ра пи ји 
– си стем ску те ра пи ју 
9610100 Ког ни тив на би хеј ви о рал на те ра пи ја
Крат ка би хеј ви о рал на ког ни тив на те ра пи ја
Укључује: про це ду ру ко ри шће њем
– ког ни тив не 
ре струк ту ри за ци је  }
– де сен зи ти за ци ја 
(по сте пе на 
из ло же ност)  }
(те ра пи ја из ла га њем)  }
– ди ја лек тич но 
по на ша ње  }
– мо ти ва циј ски 
раз го вор 
при ступ/тех ни ка  } при сту па/тех ни ке
– пре вен ци ја ре лап са  }
– пре вен ци ја ре ак ци је 
(од го во ра)  }
– струк ту ри са но 
ре ша ва ње про бле ма  }
Искључује: ког ни тив ни би хеј ви о рал ни при ступ у:
– те ра пи ји па ро ва 
– сек су ал ној те ра пи ји 
– си стем ској те ра пи ји 
9617700 Ин тер пер со нал на пси хо те ра пи ја
Крат ка ин тер пер со нал на пси хо те ра пи ја 
Укључује: про це ду ру кор шће њем:
– тех ни ка игра ња уло ге
– струк ту ри са ног при сту па за ре ша ва ње про бле ма



Напомена: Ин тер пер со нал на пси хо те ра пи ја [ИПТ] има циљ 
да раз ја сни и ре ши јед ну или ви ше те шко ћа ко је кли јент има у ме
ђу људ ским од но си ма. Ове те шко ће укљу чу ју: спо ро ви око уло ге 
ко ју има, не до ста так у со ци јал ним ве шти на ма, про ду же не ре ак ци
је жа ло сти или тран зи ци ја уло га. ИПТ раз ви ја ве шти не пр вен стве
но у ко му ни ка ци ји и ме ђу људ ким од но си ма. 

Искључује: при ступ ин тер пер со нал не пси хо те ра пи је у:
– те ра пи ји па ро ва 
– сек су ал ној те ра пи ји 
– си стем ској те ра пи ји 
9618500 Су пор та тив на пси хо те ра пи ја, не кла си фи ко ва на на 

дру гом ме сту
Иди ви ду ал ни пси хо ло шки трет ман бо ле сни ка
Иди ви ду ал ни пси хо ло шки трет ман чла но ва по ро ди це обо ле лог
Напомена: Тер мин „су пор та тив на пси хо те ра пи ја” је ши ро

ко при хва ћен и ко ри шћен, ма да ни је ја сно де фи ни сан или ши ро ко 
за сту пљен у ли те ра ту ри. Об у хва ћен је овом кла си фи ка ци јом за то 
што се ши ро ко при ме њу је као об лик пси хо те ра пи је ко ји има циљ 
да оп ти ми зу је функ ци о ни са ње кли јен та, да про мо ви ше ње го ву 
ауто но ми ју, по бољ ша ње го во/ње но са мо по у зда ње, сма њи анк си о
зност и стрес. За раз ли ку од дру гих об ли ка те ра пи је, су пор та тив на 
пси хо те ра пи ја не ма за циљ да иза зо ве ве ли ке про ме не код кли јен
та. Док би хеј ви о рал ни трет ма ни има ју за циљ да из ме не на чи не на 
ко ји кли јен ти де ла ју, ког ни тив на би хеј ви о рал на те ра пи ја на чи не 
на ко ји љу ди раз ми шља ју и де ла ју, а пси хо ди нам ска те ра пи ја тех
ни ке од бра не, су пор та тив на пси хо те ра пи ја има за циљ не да про
ме ни већ да оја ча њи хов по сто је ћи ме ха ни зам за из ла же ње на крај 
са про бле ми ма. 

Су пор та тив на пси хо те ра пи ја укљу чу је ак тив но сти ко је има
ју циљ да ус по ста ве и/или уна пре де те ра пе ут ску ве зу ко ри ше њем 
ме ра као што су ак тив но или ем пат ско слу ша ње, по хва ле, охра бре
ње, раз у ме ва ње по нов но уве ра ва ње и са ве то ва ње. 

Ва жно је схва ти ти да су пор та тив не тех ни ке пред ста вља ју 
је дан ва жан аспект свих мо да ли те та пси хо те ра пи је. За то би би
ло ко ја су пор та тив на те ра пи ја, из ве де на као ком по нен та од ре ђе
ног при сту па као што су пси хо ди нам ска те ра пи ја или ког ни тив на 
би хеј ви о рал на те ра пи ја, тре ба ло да бу де ши фри ра на под сво јом 
ши фром, а не под овом. Сва ка ко, су пор та тив не тех ни ке су за и ста 
је дан ва жан аспект свих те ра пе ут ских ин тер вен ци ја и за то, би ло 
ко је су пор та тив не тех ни ке из ве де не као са став ни део би ло ко је те
ра пиј ске про це ду ре тре ба да бу ду ши фри ра не под том спе ци фич
ном ин тер вен ци јом, а не под овом ши фром.

9618000 Оста ле пси хо те ра пи је или пси хо со ци ја не те ра пи је 
Крат ка пси хо те ра пи ја не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Драм ска те ра пи ја
Еклек тич ка пси хо те ра пи ја
Де сен зи ти за ци ја оч них по кре та и ре про це су и ра ње [ЕМДР]
Ге шталт те ра пи ја 
Лич на кон струк ци о на пси хо те ра пи ја
Пси хо дра ма
Де сен зи ти за ци ја бр зог по кре та очи ју [РЕМД]
Са мо те ра пи ја
Те ра пи ја фо ку си ра на на про на ла же њу ре ше ња
Искључује: те ра пи ју игром/до ко ли цом/ре кре а ци јом 

1874Увежбавањевештиназаглас,говор,речитост
икомуникацију

9613400 Уве жба ва ње гла са 
9613500 Уве жба ва ње ве шти на го во ра 
Уве жба ва ње чи та ња
9613600 Уве жба ва ње ве шти на теч ног го во ра
9613700 Уве жба ва ње је зич ких ве шти на 
Напомена: Ве жба ње ко му ни ка ци о них ве шти на (раз у ме ва ње, 

из ра жа ва ње, пре по зна ва ње) у го вор ном/не го вор ном и пи са ном/не
пи са ном ле зи ку

187401Терапеутскепроцедуреуфонијатрији

8187400 Ре ха би ли та ци о ни трет ман дис фо ни ја
8187401 Ре ха би ли та ци ја ри но ла ли ја
8187402 Ре ха би ли та ци ја афо ни ја
8187403 Фо ни ја триј ске ве жбе – ве жбе ди са ња
8187404 Фо ни ја триј ске ве жбе – ве жбе ре лак са ци је

8187405 Фо ни ја триј ске ве жбе – ве жбе по ста вља ња гла са
8187406 Ве жбе фо на ци је
8187407 Ве жбе ар ти ку ла ци је
8187408 Ар ти ку ла ци о ни трет ман
8187409 Ко рек ци о ни трет ман по ре ме ћа ја го во ра
8187410 Ве жбе за по сти за ње то нич не ујед на че но сти
8187411 Уве жба ва ње езо фа гу сног го во ра
8187412 Ин ста ла ци ја ва зду ха у јед њак код ла рин гек то ми са

них па ци је на та
8187413 Упут ство за рад и са вет ро ди те љи ма де те та оште

ће ног гла са
8187414 Сур до пе да го шки пре глед и утвр ђи ва ње го вор них 

ма на

1875Увежбавањевештинаучења,стицањазнањаикогниције

Укључује: ева лу а ци ју на пре до ва ња 
ком пју тер ски аси сти ра не про це ду ре
Искључује: про це ду ре као део ве жба ња пси хо ло шких ве

шти на или спе ци фич не пси хо те ра пи је 
9611200 Уве жба ва ње ве шти на у ак тив но сти ма по ве за ним са 

сен зор ном/сен зомо тор ном/сен зоне у рал ном функ ци јом 
Фи но или гру бо уве жба ва ње ве шти не мо то ри ке
Те ра пи ја пре по зна ва ња
Те ра пи ја за ин те гра ци ју чу ла 
Так тил на сти му ла ци ја
Ре ха би ли та ци ја гла са и го во ра ме то дом Ли Сил вер ман (Lee

Silverman) 
Напомена: Про це ду ре ко је укљу чу ју чул ну сти му ла ци ју и 

адап тив не од го во ре на то сход но не у ро ло шким по тре ба ма. Циљ је 
да се по бољ ша спо соб ност мо зга да об ра ди и ор га ни зу је осе ћа је.

1876Увежбавањевештинаувезисапокретима

Те ра пи ја уве жба ва њем
Оја ча ва ње ра дом, усло вља ва ње
Укључује: ева лу а ци ју на пре до ва ња
Напомена: Уве жба ва ње ве шти не ко ја укљу чу је по ма га ње 

или над гле да ње кли јен та при из во ђе њу ве жби у свр си оспо со бља
ва ња те ла, по бољ ша ва ња здра вља и одр жа ња кон ди ци је или као 
сред ство за ис пра вља ње де фор ми те та, до во ђе ња ор га на и те ле
сних функ ци ја у здра во ста ње. 

9611500 Те ра пи ја ми ши ћа ли ца/тем по ро ман ди бу лар ног 
згло ба ве жба њем

9611600 Те ра пи ја оч них ми ши ћа ве жба њем
9611700 Те ра пи ја ми ши ћа јед ња ка ве жба њем
Уве жба ва ње ве шти не гу та ња
9611800 Те ра пи ја ра ме ног згло ба ве жба њем
9611900 Те ра пи ја груд них или тр бу шних ми ши ћа ве жба њем
9612000 Те ра пи ја ми ши ћа ле ђа или вра та ве жба њем
Те ра пи ја ве жба њем ми ши ћа ко је но се кич му [кичмених] 

[лумбарних] [торакалних]
9612100 Те ра пи ја ми ши ћа ру ку ве жба њем
Ре ха би ли та ци ја гор њег екс тре ми те та
9612200 Те ра пи ја ла кат ног згло ба ве жба њем 
9612300 Те ра пи ја ми ши ћа ру ку, руч ног згло ба или згло бо ва 

пр сти ју ве жба њем
9612400 Те ра пи ја згло ба ку ка ве жба њем
9612500 Те ра пи ја ми ши ћа кар лич ног дна ве жба њем 
9612600 Те ра пи ја ми ши ћа но гу ве жба њем
9612700 Те ра пи ја згло ба ко ле на ве жба њем 
9612800 Те ра пи ја ми ши ћа сто па ла, но жног згло ба или згло

бо ва пр сти ју ве жба њем
9612900 Те ра пи ја це лог те ла ве жба њем
Те ра пи ја ве жба њем не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Оп ште те ра пи је ве жба ња као што су ча со ви ве жба ња, пли

ва ње 
9613000 Уве жба ва ње ве шти на у ак тив но сти ма по ве за ним са 

по ло жа јем те ла/мо бил но шћу/по кре том 
Уве жба ва ње одр жа ва ња те ле сног ста ва
Ве жбе мо бил но сти или др жа ња те ла:
– по ме ра ње у кре ве ту
– са ви ја ње
– ва ља ње



– ле жа ње или се де ње
– из се де ћег у сто је ћи по ло жај
– рав но те жа при се да њу/се де њу
– се да ње при уста ја њу из кре ве та
– се де ње на бо ку
– рав но те жа код ста ја ња
– ус пра вља ње
упра вља ње др жа њем те ла
уве жба ва ње ве шти не у ме то да ма ко је по бољ ша ва ју свест о 

раз ли чи тим по кре ти ма као што су Фел ден кра и зо ва (Feldenkrais) 
ме то да, Таи Чи (TaiChi), Јо га (Yoga)

Искључује: те ра пи ју ве жба њем 
ве жба ње ко јем је основ ни циљ ко ри шће ње по моћ ног уре ђа ја, 

на пра ве или опре ме 
9613100 Уве жба ва ње ве шти на у ак тив но сти ма по ве за ним са 

пре ме шта њем 
Уве жба ва ње ве шти на у ак тив но сти ма по ве за ним са пре ме

шта њем ка/од:
– ка де
– кре ве та
– сто ли це
– по да
– ту ша
– то а ле та
– во зи ла
Искључује: про це ду ру при ула ску или из ла ску из ба зна за 

хи дро те ра пи ју про це ду ру ка да је основ на свр ха ин струк ци ја за ко
ри шће ње по моћ ног уре ђа ја, на пра ве или опре ме

1877Увежбавањевештинафункционисањателеснихсистема

Укључује: ева лу а ци ју на пре до ва ња
9613200 Уве жба ва ње ве шти на у ве зи за слу хом
Ауди тив не ве жбе
9613300 Уве жба ва ње ве шти на би но ку лар ног ви да
Уве жба ва ње сен зор ног аспек та ви да
Искључује: те ра пи ју оку лар них ми ши ћа ве жба њем 
уве жба ва ње ве шти на у ви зу ал ној ер го но ми ји 
9613800 Ве жбе ди са ња у ле че њу бо ле сти ре спи ра тор ног си

сте ма 
Ре гру та ци ја плуч них сег ме на та (ма ну ел ном хи пе рин фла ци јом)
Напомена: Ве жба ње ка ко би се по ве ћао то тал ни во лу мен и 

то ра кал на екс кур зи ја по кре та као и по моћ при осло ба ђа њу се кре
та и/или по бољ ша ње на чи на ди са ња.

9613900 Те ра пи ја кар ди о ре спи ра тор ног/кар ди о ва ску лар ног 
си сте ма ве жба њем

Про грам ре ха би ли та ци је ср ца
Напомена: Про грам ве жба ња за по сти за ње мак си мал не ср

ча не и ре спи ра тор не функ ци је

1878Увежбавањевештиналичненегеиосталихактивности
свакодневног/самосталногживота

Укључује: ева лу а ци ју на пре до ва ња
9614200 Уве жба ва ње ве шти на ко ри шће ња уре ђа ја или опре

ме за по моћ 
Ве жбе по ме ра ња са ме ста на ме сто (ам бу ла ци ја) и др жа ња 

те ле сног ста ва уз ко ри шће ње уре ђа ја или опре ме за по моћ 
Ха би ли та ци о но или ре ха би ли та ци о но ве жба ње уз ко ри шће

ње уре ђа ја или опре ме за по моћ 
Ве жбе по кре тљи во сти уз опре му за по моћ
Обу ка код:
– при ме не за во ја и бан да жа
– си сте ма за да ва ње ле ко ва
Напомена:ли сту уре ђа ја и опре ме за по моћ ви де ти у бло ку 1870
Ве шти на ве жба ња за си сте ме да ва ња ле ко ва укљу чу је ве жба

ње упра вља ња си сте мом за да ва ње ле ко ва као што су до зир ни ин
ха ла то ри, уре ђа ји за ини ци ра ње ди са ња, рас пр ши ва чи, си сте ми за 
ин јек ти ра ње ле ко ва кроз ко жу и оста ле кон ти ну ал не па рен те рал не 
ин фу зи је. Ова ве шти на укљу чу је и по моћ у ком пли јан си.

Искључује: уград њу ко хле ар ног про стет ског уре ђа ја 
укла ња ње ко хле ар ног про стет ског уре ђа ја

18.2.5ТЕРАПИЈСКАУПОТРЕБАСРЕДСТАВА
НЕКЛАСИФИКОВАНИХНАДРУГОММЕСТУ

1880Терапијскаупотребасредставанекласификованих
надругомместу

9615200 Би о фид бек
Напомена: про цес ко јим фи зи о ло шка ак тив ност кли јен та 

мо же да бу де пре ве де на у елек трич не сиг на ле ви зу ел ног или слу
шног си сте ма. При ме ри би о ло шког фид бе ка (feedback) ко ји се мо
же обез бе ди ти укљу чу је ин фор ма ци је о про ме на ма тем пе ра ту ре 
ко же, ми ши ћог то ну са, кар ди о ва ску лар ним ак тив но сти ма, крв ном 
при ти ску и ак тив но сти ма мо жда них та ла са.

2206500 Те ра пи ја хлад но ћом
Хи по тер мич ка те ра пи ја 
Хи по тер ми ја це лог те ла 
Напомена: при ме на хлад ног у те ра пи ји бо ле сти или по вре

да. Хи по тер ми ја мо же би ти ин ду ко ва на па ко ва њи ма ле да или ле
де ним за во ји ма, ће ба ди ма за хла ђе ње, ура ња њем у хлад ну во ду 
(ка ду или по су ду) или екс тра те ле сним хла ђе њем кр ви. Хи по тер
ми ја мо же та ко ђе да се ко ри сти као про тек тив на ме ра код од ре ђе
них кар ди о ва ску лар них и не у ро ло шких хи рур шких по сту па ка или 
као до пу на ане сте зи ји код хи рур шких по сту па ка укљу чу ју ћи не ки 
екс тре ми тет.

Искључује: кри о те ра пиј ска де струк ци ја тки ва
ду бо ка хи по тер ми ја
га стрич на хи по тер ми ја 
хи по тер мич ка те ра пи ја по ве за на са ср ча ним или цир ку ла тор

ним за сто јем
9217800 Те ра пи ја то пло том
Хи пер тер мич ка те ра пи ја
Укључује: те ра пиј ски трет ман ко ри шће њем: 
– под ме та ча за гре ја ње
– ин фра цр ве них зра ка
– ми кро та ла са
– крат ких та ла са
– во ска
Напомена: При ме на то пло те у те ра пи ји бо ле сти или по вре

да. Хи пер тер ми ја мо же би ти ин ду ко ва на то плим под ме та чи ма или 
за во ји ма, елек трич ним ће ба ди ма, ура ња њем у то плу во ду (ка ду 
или по су ду), ко ри шће њем па ром за си ће ног ва зду ха или екс тра кор
по рал ног за гре ва ња кр ви. Хи пер тер ми ја та ко ђе мо же да се ко ри
сти као до пу на ра дио те ра пи ји или хе мо те ра пи ји. Мо же да бу де 
ин ду ко ва на ми кро та ла си ма, ул тра зву ком, про во ђе њем ни ско е нер
гет ских ра ди о фре квен ци ја или сон дом 

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– хе мо те ра пи ја
– ва зду шна те ра пи ја
Искључује: тер мо ка у те ри за ци ју
тер мо ко а гу ла ци ју
тер мо ке ра то пла сти ку 
тер мо скле рек то ми ју 
тер мо те ра пи ју про ста те ми кро та ла си ма 
8188000 Трет ман Би оп трон лам пом
9615400 Те ра пиј ски ул тра звук
Искључује: ди јаг но стич ки ул тра звук 
9615500 Те ра пи ја сти му ла ци јом, не кла си фи ко ва на на дру

гом ме сту
Те ра пиј ско ла сер ско ле че ње не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Укључује: елек трич ну не у ро му ску лар ну сти му ла ци ју не ра ва 

[EMS]
функ ци о нал ну сти му ла ци ју не ра ва [FES]
ин тер фе рен ци јал ну сти му ла ци ју [IFT]
тран ску та ну елек трич ну сти му ла ци ју не ра ва [TENS]
Напомена: при ме на уре ђа ја у те ра пиј ске свр хе (елек трич ног, 

ла се ра или ул тра зву ка) ко ји по бу ђу је или ини ци ра функ ци о нал ну 
ак тив ност у де лу те ла са ци љем са ци љем уна пре ђе ња из ле че ња и 
сма ње ња бо ла

9219900 Екс тра кор по рал на ли то трип си ја шокта ла си ма 
(ЕSWL) на ме сти ма ко ја ни су на дру гом ме сту кла си фи ко ва на

Искључује: екс тра кор по рал ну ли то трип си ју шок та ла си ма 
[ESWL]:

– би ли јар ног трак та 
– жуч не ке се 
– ури нар ног си сте ма



18.2.6ИМУНИЗАЦИЈА,ИЊЕКЦИЈЕ,ПЕРФУЗИЈА

1881Профилактичкавакцинацијаилиинокулацијапротив
одређенихбактеријскихболести

9214300 Вак ци на ци ја про тив ко ле ре 
9214400 Вак ци на ци ја про тив ти фу сне и па ра ти фу сне гро

зни це
9214500 Вак ци на ци ја про тив ту бер ку ло зе 
Да ва ње БЦГ вак ци не
9214600 Да ва ње ток со и да диф те ри је
Искључује: ком би но ва ну при ме ну диф те ри јате та нуспер

ту си са (ДТП)
9214700 Вак ци на ци ја про тив пер ту си са
Искључује: ком би но ва ну при ме ну диф те ри јате та нуспер

ту си са (ДТП)
9214800 Да ва ње ток со и да те та ну са
Искључује: ком би но ва ну при ме ну диф те ри јате та нуспер

ту си са (ДТП)
9214900 Да ва ње ком би но ва не вак ци не диф те ри јате та нус

пер ту сис (ДТП)

1882Профилактичкавакцинацијаилиинокулацијапротив
одређенихвируснихболести

9215000 Да ва ње вак ци не про тив деч је па ра ли зе
9215100 Вак ци на ци ја про тив бе сни ла
9215200 Вак ци на ци ја про тив жу те гро зни це
9215300 Вак ци на ци ја про тив мор би ла
Искључује: да ва ње вак ци не про тив мор би лаза у шкиру бе о

ле (ММР)
9215400 Вак ци на ци ја про тив за у шки 
Искључује: да ва ње вак ци не про тив мор би ла – за у шки – ру

бе о ле (ММР) 
9215500 Вак ци на ци ја про тив ру бе о ле 
Искључује: да ва ње вак ци не про тив мор би ла – за у шки – ру

бе о ле (ММР) 
9215600 Да ва ње вак ци не про тив мор би ла – за у шки – ру бе

о ле (ММР)
9215700 Вак ци на ци ја про тив ви ру сних бо ле сти не кла си фи

ко ва них на дру гом ме сту

1883Осталевакцинацијеилиинокулације

9215800 Про фи лак тич ка вак ци на ци ја про тив обич не пре хла де 
9215900 Про фи лак тич ка вак ци на ци ја про тив гри па
Искључује: вак ци на ци ју про тив Haemophilus influenzae-е

ти па Б 
9216000 Про фи лак тич ка вак ци на ци ја про тив ви ру сног ен це

фа ли ти са ко јег пре но се ар тро по де
9216100 Про фи лак тич ка вак ци на ци ја про тив оста лих бо ле сти
Вак ци на ци ја про тив:
– ан трак са
– бру це ло зе
– ста фи ло ко ка
– стреп то ко ка
– ти фу са
9216200 При ме на те та ну сног ан ти ток си на
9216300 При ме на бо ту лин ског ан ти ток си на
9216400 При ме на оста лих ан ти ток си на
При ме на ан ти ток си на:
– диф те ри је
– га сне ган гре не
– шар ла ха
9216500 Вак ци на ци ја про тив пне у мо ко ка
9216600 Вак ци на ци ја про тив ме нин го ко ка
9216700 Вак ци на ци ја про тив Haemophilusinfluenzae-е ти па Б
9216900 Вак ци на ци ја про тив хе па ти ти са А
9216800 Вак ци на ци ја про тив хе па ти ти са Б
9217000 Вак ци на ци ја про тив Q гро зни це
9217100 Оста ле вак ци на ци је или ино ку ла ци је

1884Имунизација

9217200 Па сив на иму ни за ци ја са нор мал ним иму но гло бу ли ном
9217300 Па сив на иму ни за ци ја са Rh(D) иму но гло бу ли ном
Ин јек ци ја:
– Anti-D(Rhesus) гло бу ли на
– RhoGAM-а
9217400 Па сив на иму ни за ци ја ва ри че лазо стер иму но гло бу

ли ном
9217500 Па сив на иму ни за ци ја иму но гло бу ли ном бе сни ла 
9217600 Па сив на иму ни за ци ја хе па ти тис Б иму но гло бу ли ном
9217700 Па сив на иму ни за ци ја ци то ме га ло ви рус иму но гло

бу ли ном
9217900 Иму ни за ци ја због алер ги је 
Де сен зи би ли за ци ја
92179001 Де сен зи би ли за ци ја на ин ха ла ци о не алер ге не – 

кла сич ка (суб ку та не ињек ци је)
92179002 Де сен зи би ли за ци ја на ин ха ла ци о не алер ге не – су

блин гвал на или орал на
92179003 Де сен зи би ли за ци ја на ле ко ве
9218000 Иму ни за ци ја због ауто и му не бо ле сти
9619500 Да ва ње оста лих алер ге на
Иму но те ра пи ја да ва њем ток си на (ве но ма)
9619501 При ме на оста лих алер ге на по бр зом про то ко лу 
9619502 При ме на оста лих алер ге на по из ра зи то бр зом про

то ко лу

1886Перфузија

3453300 Изо ло ва на пер фу зи ја екс тре ми те та 
Укључује: пла си ра ње ка ни ле у ар те ри ју и ве ну
ре ги о нал ну пер фу зи ју при хе мо те ра ми ји 
збри ња ва ње на кон ар те ри о то ми је и ве но то ми је
2205500 Пер фу зи ја ор га на
2206000 Пер фу зи ја це лог те ла

18.2.7ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ–ОКО,УВО,НОС,
УСТАИГРЛО

1887Терапијскепроцедуренаоку,уву,носу,устимаигрлу

9202500 Ис пи ра ње ока
Ис пи ра ње ро жња че
Искључује:ис пи ра ње пред ње оч не ко мо ре 
9615600 Те ра пиј ско за тва ра ње ока за во јем 
Напомена:Пла си ра ње за во ја на око уз при ме ну обло га или 

ме ди цин ских сред ста ва као што су ка пи за очи
9202700 Там по на да спо ља шњег слу шног ка на ла 
9202800 Ди ла та ци ја фрон то на зал ног ка на ла 
9202900 Ла ва жа но сни ца
9203000 Ре там по на да но са
9203100 Де там по на да но са
Искључује: про це ду ру за ме не 
9203200 Укла ња ње стра ног те ла из гр кља на, без ин ци зи је 

188701Терапеутскепроцедуреуриноалергологији

8188700 Ри но а лер го ло шка те ра пи ја ауто вак ци ном – по је ди
нач на

8188701 Ри но а лер го ло шка те ра пи ја апли ка ци јом ле ка
8188702 Апли ка ци ја ле ка у нос
8188703 На зал на ин јек ци ја
8188704 Аспи ра ци ја се кре та из но са ме то дом по Пре цу 

(Proetz)
8188705 Про ду ва ва ње тим па но фа рин ге ал не ту бе – По ли цер 

(Politzer)
8188706 Ка у те ри за ци ја про ши ре них ве на но сног ка ву ма

18.2.8ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ–РЕСПИРАТОРНИ
СИСТЕМ

Искључује: те ра пи ју ре спи ра тор ног си сте ма ве жба њем (ди
са ње) 



1888Хипербаричнатерапијакисеоником

Хи пер ба рич на ок си ге ни за ци ја
Укључује:100% ок си ге ни за ци ју
про це ду ру код ра не
9619100 Хи пер ба рич на те ра пи ја ки се о ни ком, ≤ 90 ми ну та
1302000 Хи пер ба рич на те ра пи ја ки се о ни ком, > 90 ми ну та и 

≤ 3 са та
1302500 Хи пер ба рич на те ра пи ја ки се о ни ком, >3 са та

1889Осталетерапијскепроцедуреуреспираторномсистему

9615700 Дре на жа ре спи ра тор ног си сте ма, без ин ци зи је 
Ма ну ел но чи шће ње се кре ци је у ре спи ра тор ном си сте му 

(сук ци ја)
По сту рал на дре на жа 
Чи шће ње спу ту ма/мо би ли за ци ја пер ку си јом („луп ка њем”)
Укључује: ак ти ван ци клус тех ни ке ди са ња 
тех ни ка фор си ра ног из ди са ња ва зду ха 
про це ду ру ко ри шће њем тех ни ка/уре ђа ја као што су:
– пер ку си ја
– др ма ње
– ви бри ра ње
Напомена: По сту рал на дре на жа – за у зи ма ње по ло жа ја ко ји 

до зво ља ва си ли зе мљи не те же да по мог не дре на жу се кре та из плу
ћа и по ве ћа вен ти ла ци ју 

Искључује: про це ду ру са ин ту ба ци јом 
9204200 Не ме ха нич ка ме то да ре а ни ма ци је / ожи вља ва ња 
Ре а ни ма ци ја уста на уста
9204300 При ме на ле ка за ре спи ра тор ни си стем по мо ћу не

бу ли за то ра
9204400 Оста ле те ра пи је обо га ћи ва ња ки се о ни ка/ом 
Ка та ли тич ка те ра пи ја ки се о ни ком
Ци то ре дук тив ни ефе кат
Те ра пи ја ки се о ни ком
Уре ђа ји за до да ва ње ки се о ни ка (ок си ге на то ри)
Искључује: хи пер ба рич ну те ра пи ју ки се о ни ком 
9204500 Оста ле те ра пи је са кон тро лом ат мос фер ског при ти

ска и са ста ва ва зду ха кли ма ти за ци ја без ан ти ге на
Те ра пи ја хе ли ју мом
Те ра пи ја вла же њем
Искључује: те ра пи ју вла же њем уз да ва ње ле ка пре ко не бу

ли за то ра 
про це ду ру да би се иза зва ла:
– хи пер тер ми ја 
– хи по тер ми ја 

18.2.9ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ–КАРДИОВАСКУЛАРНИ
СИСТЕМ

Искључује:те ра пи ју кар ди о ре спи ра тор ног/кар ди о ва ску лар
ног си сте ма ве жба њем 

1890Терапијскепроцедуреукардиоваскуларномсистему

9205200 Кар ди о пул мо нал на ре а ни ма ци ја
1340000 Кар ди о вер зи ја
Де фи бри ла ци ја
Ус по ста вља ње ср ча ног рит ма елек трич ном сти му ла ци јом 
Искључује: про це ду ру у то ку опе ра ци је на ср цу – ши фру из

о ста ви ти
9205300 За тво ре на ма са жа ср ца 
Ма са жа ср ца, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Руч на спо ља шња ма са жу ср ца
9205400 Сти му ла ци ја ка ро тид ног си ну са 
9205500 Оста ле кон вер зи је ср ча ног рит ма 
1385100 Упра вља ње уре ђа јем за пот по ру цир ку ла ци је 

18.2.10ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ–КРВИКРВОТВОРНИ
ОРГАНИ

1891Терапијскосaкупљањеиобрађивањекрви/коштане
сржи

1370900 Ску пља ње кр ви за тран сфу зи ју
До ни ра ње кр ви

1376000 Ла бо ра то риј ско (invitro) об ра ђи ва ње ко шта не ср жи 
или пе ри фер не кр ви за ауто лог ну тран сплан та ци ју ма тич них ће ли ја

Укључује: про це ду ру као до пу ну ве ли ким до за ма за хе мо
те ра пи ју

про це ду ру код кри о пре зер ва ци је

1892Афереза

1375500 Хе ма фе ре за до но ра
Ску пља ње крв них де ри ва та за тран сфу зи ју ко ја пра ти афе ре зу
1375000 Те ра пиј ска пла зма фе ре за
1375001 Те ра пиј ска ле у ко фе ре за
Те ра пиј ска ле у ко ци то фе ре за 
1375002 Те ра пиј ска ери тро фе ре за
Те ра пиј ска ери тро ци то фе ре за
1375003 Те ра пиј ска тром бо ци то фе ре за
1375004 Афе ре за ма тич них (stem) ће ли ја
1375005 Афе ре за ма тич них (stem) ће ли ја са кри о пре зер ва ци јом 
1375006 Оста ле те ра пиј ске хе ма фе ре зе 
13750061 LDL афе ре за

1893Трансфузијакрвиикрвнихдеривата

1370601 Тран сфу зи ја пу не кр ви 
Тран сфу зи ја кр ви, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту 
1370602 Тран сфу зи ја ери тро ци та 
1370603 Тран сфу зи ја тром бо ци та
1370604 Тран сфу зи ја ле у ко ци та
Ин фу зи ја ле у ко ци та до но ра:
1370605 Тран сфу зи ја га ма гло бу ли на 
Ин јек ци ја или тран сфу зи ја:
– га ма гло бу ли на
– иму но гло бу ли на
– Ин тра га ма 
9206000 Тран сфу зи ја ауто лог не кр ви 
Ин тра о пе ра тив но чу ва ње кр ви
Тран сфу зи ја прет ход но са ку пље не ауто лог не кр ви или крв

них ком по нен ти
9206100 Тран сфу зи ја фак то ра ко а гу ла ци је
Тран сфу зи ја:
– ан ти хе мо фи лич ких фак то ра
– фак то ра ко а гу ла ци је 
– кри о пре ци пи та та 
– фак то ра VI II
9206200 Тран сфу зи ја крв них ком по нен ти и де ри ва та
Тран сфу зи ја:
– ал бу ми на
– крв не пла зме (све же за мр зну те)
9206300 Тран сфу зи ја пла зма екс пан де ра 
Хе мо ди лу ци ја
Тран сфу зи ја:
– пла зма екс пан де ра
– Дек стра на
9206400 Тран сфу зи ја оста лих крв них де ри ва та
Тран сфу зи ја:
– гра ну ло ци та
– ве штач ке кр ви
9220600 Тран сфу зи ја ра ди за ме не кр ви 
Тран сфу зи ја кр ви ра ди ком плет не за ме не кр ви 
1330600 Тран сфу зи ја ра ди за ме не кр ви код но во ро ђен че та 
Тран сфу зи ја кр ви ра ди ком плет не за ме не кр ви но во ро ђен че та
Укључује: ве не сек ци ју
Напомена: Но во ро ђен че – ма ње од 28 да на жи во та

18.2.11ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ–ДИГЕСТИВНИ
СИСТЕМ

1894Процедурепласирањаидилатацијеудигестивном
систему,безинцизије

9206500 Там по на да рек ту ма
9206600 Пла си ра ње це ви у рек тум
За ме на це ви из рек ту ма
9206700 Ди ла та ци ја ен те ро сто ме



1895Испирање,чишћењеилокалнаинстилација
удигестивномсистему,безинцизије

9203600 Пла си ра ње на зо га стрич не сон де
Ин ту ба ци ја ра ди де ком пре си је
Искључује: Сенг стеј ке но ву (Sengstaken) сон ду 
9203700 Ис пи ра ње на зо га стрич не сон де
Искључује:га стрич ну ла ва жу 
1420000 Га стрич на ла ва жа
Напомена: Оба вља се код ле че ња ин ге сти је отро ва
9207300 Ис пи ра ње га стро сто ме или ен те ро сто ме
9207400 Ис пи ра ње пан кре а сне це ви
9209600 Ис пи ра ње хо ле ци сто сто ме или оста лих би ли јар них 

ка на ла
9207500 Ин сти ла ци ја га строин те сти нал ног трак та, из у зев 

га стрич не ла ва же 
9207600 Укла ња ње им пак ти ра ног фе це са 
Укла ња ње им пак ци је:
– ис пи ра њем
– руч но
Искључује: про це ду ру код:
– де брид ма на и ла ва же пе ри то не ал не шу пљи не 
– ди ла та ци је ану са
9207700 Оста ла ис пи ра ња рек ту ма

1896Заменаилиуклањањетерапијскогуређаја
издигестивногсистема,безинцизије

9207800 За ме на (на зо)га стрич не сон де или це ви езо фа го
сто ме

9207900 За ме на це ви ен те ро сто ме тан ког цре ва
9208000 За ме на це ви ен те ро сто ме де бе лог цре ва
9208100 Укла ња ње уре ђа ја за ре тро пе ри то не ал ну дре на жу
9208200 Укла ња ње уре ђа ја за пе ри то не ал ну дре на жу
9208300 Укла ња ње це ви из тан ког цре ва
9208400 Укла ња ње це ви из де бе лог цре ва или апен дик са
9208500 Укла ња ње це ви или дре на из пан кре а са
9209800 Укла ња ње це ви хо ле ци сто сто ми је
9209700 Укла ња ње Тдре на, оста лих дре но ва из би ли јар них 

ка на ла или је тре
Искључује: укла ња ње би ли јар ног стен та 
9214100 Укла ња ње дре на из тр бу ха
Укла ња ње ша во ва из аб до ми нал ног зи да
Искључује: укла ња ње мре жи це
9208600 Укла ња ње оста лих уре ђа ја из ди ге стив ног си сте ма
Укла ња ње рек тал не там по на де

1897Уклањањестраногтелаиликаменаиздигестивног
система,безинцизије

9208700 Укла ња ње стра ног те ла из уста без ин ци зи је 
9208800 Укла ња ње стра ног те ла из де бе лог цре ва без ин ци

зи је
9208900 Укла ња ње стра ног те ла из ве штач ке сто ме без ин

ци зи је
9209000 Укла ња ње стра ног те ла из рек ту ма или ану са без 

ин ци зи је

1898Репозицијаинвагинације(интусусцепције)течношћу
игасом

1421200 Ре дук ци ја ин ва ги на ци је (ин ту су сцеп ци је) теч но шћу 
Хи дро ста тич ка ре дук ци ја ин ту су сцеп ци је
Укључује:кли зма ба ри ју мом
1421201 Ре дук ци ја ин ва ги на ци је (ин ту су сцеп ци је) га сом 

1899Осталетерапијскепроцедуреудигестивномсистему

1350000 Га стрич на хи по тер ми ја
Га стрич но хла ђе ње
Укључује:за тво ре но цир ку ла тор но ко ло за хла ђе ње
Напомена: Из во ди се код га стро ин те сти нал ног кр ва ре ња 
1350600 Га стро е зо фа ге ал на там по на да ба ло ном
Езо фа ге ал на там по на да

Укључује: про це ду ру по мо ћу:
– Ми не со та (Minnesota) ба ло на
– Сенг ста кенБлек мур (Sengstaken-Blakemore) ту бе (ба ло на)
Напомена:ко ри сти се за кон тро лу кр ва ре ња га стро е зо фа ге

ал них ва рик са 
9207000 Ма ну ел на ре дук ци ја про лап са ен те ро сто ме
9207100 Ма ну ел на ре дук ци ја хер ни је
9209400 Ма са жа рек ту ма
Напомена:из во ди се код спа зма ле ва то ра

18.2.12ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕГЕНИТОУРИНАРНОГ
СИСТЕМА

1900Инсерција,заменаиуклањањетерапијскогуређаја
угениталномсистему,безинцизије

9210400 Ва ги нал на штрајф на
9210500 Уград ња ва ги нал ног ка лу па (му ла жа)
9210600 Пла си ра ње ва ги нал не ди ја фраг ме
9210700 Пла си ра ње оста лих ва ги нал них пе са ра 
Искључује: про це ду ру код ин дук ци је:
– абор ту са
– по ро ђа ја
9210800 За ме на ва ги нал не ди ја фраг ме
При ла го ђа ва ње ва ги нал не ди ја фраг ме
9210900 За ме на оста лих ва ги нал них пе са ра 
9211000 За ме на штрајф не или дре на ва ги не или вул ве
9211100 Укла ња ње ин тра у те ри не штрајф не
9211200 Укла ња ње штрајф не ва ги не или вул ве 
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9211300 Укла ња ње ва ги нал не ди ја фраг ме
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9211400 Укла ња ње оста лих ва ги нал них пе са ра
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9211500 Укла ња ње стен та про ста те 
9211600 Укла ња ње оста лих уре ђа ја из ге ни тал ног си сте ма 
Укла ња ње ша во ва из ге ни тал ног си сте ма

1901Испирање,чишћењеилокалнаинстилација
угенитоуринарномсистему,безинцизије

9209900 Ис пи ра ње не фро сто ме или пи је ло сто ме
9210000 Ис пи ра ње уре те ро сто ме или уре те рал ног ка те те ра
9210200 Ис пи ра ње ци сто сто ме
9210300 Ва ги нал но ис пи ра ње
9210100 Ис пи ра ње оста лих трај них ка те те ра мо краћ не бе ши ке 

1902Уклањањетерапијскогуређајаизуринарногсистема,
безинцизије

3665000 Укла ња ње ка те те ра пи је ло сто ме или не фро сто ме 
Искључује: про це ду ру са за ме ном 
9211800 Укла ња ње ка те те ра уре те ро сто ме или уре те рал ног 

ка те те ра
Искључује: ен до скоп ско:
– укла ња ње уре те рал ни стен та 
– за ме на:
– уре те рал ног стен та 
– ка те те ра уре те ро сто ме 
9212100 Укла ња ње ка те те ра ци сто сто ме 
Искључује: про це ду ру са ен до скоп ском за ме ном 
9211900 Укла ња ње оста лих дре на жних си сте ма ури нар ног 

си сте ма 
Укла ња ње трај ног ури нар ног ка те те ра 
Искључује: ен до скоп ско:
– од стра ње ње пре би ва ју ћег ури нар ног ка те те ра 
– укла ња ње уре те рал ног ка те те ра 
– за ме на пре би ва ју ћег ури нар ног ка те те ра 
9212000 Укла ња ње уре трал ног стен та
9212200 Укла ња ње оста лих уре ђа ја из ури нар ног си сте ма

1903Уклањањестраногтелаизгенитоуринарногсистема,
безинцизије

9212300 Укла ња ње стра ног те ла из ма те ри це, без ин ци зи је 
9212400 Укла ња ње стра ног те ла из ва ги не, без ин ци зи је



9212500 Укла ња ње стра ног те ла са вул ве, без ин ци зи је
9212600 Укла ња ње стра ног те ла из скро ту ма или пе ни са, без 

ин ци зи је 

1904Осталетерапијскепроцедуреугенитоуринарномсистему

9615800 По нов но уве жба ва ње кон тро ле мо кре ња
9213100 Ма са жа про ста те 
9213200 Пре вла че ње пре пу ци ју ма 

18.2.13ТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ
–КОШТАНОМИШИЋНИСИСТЕМ

Искључује:ки не зи те ра пи ју (ви де ти блок[1876])

1905Терапијскепроцедуреукоштаномишићномсистему

9615900 Те сти ра ње оп се га по кре та/ми ши ћа спе ци ја ли зо ва
ном опре мом 

Изо ки не тич ко те сти ра ње
5011500 Ма ни пу ла ци ја/мо би ли за ци ја згло бо ва, не кла си фи

ко ва на на дру гом ме сту
Ма ну ел на ре по зи ци ја згло ба, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Опу шта ње или рас те за ње згло ба, не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту
Напомена: Ма ни пу ла ци ја – сна жан па си ван по крет згло ба 

пре ко ње го ве ак тив не гра ни це по кре тљи во сти
Мо би ли за ци ја – осло ба ђа ње де ло ва те ла са ци љем да се по

ве ћа по кре тљи вост
9616000 Фо то те ра пи ја згло ба
Те ра пи ја згло ба ул тра љу би ча стим зра че њем
9616100 Фо то те ра пи ја ме ких тки ва
Те ра пи ја ме ких тки ва ул тра љу би ча стим зра че њем 
9213800 Укла ња ње стра ног те ла са гла ве или вра та без ин

ци зи је
Укла ња ње ша во ва са гла ве или вра та
Искључује: укла ња ње стра ног те ла из ока
9214000 Укла ња ње за во ја са тру па, не кла си фи ко ва но на дру

гом ме сту 
9214200 Укла ња ње оста лих уре ђа ја са тру па
Укла ња ње ша во ва са тру па не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту

18.2.14ОСТАЛЕТЕРАПИЈСКЕПРОЦЕДУРЕ

1906Имплантацијахормонаилиживогткива

1420300 Ди рект на суб дер мал на им план та ци ја хор мо на
Суб дер мал на им план та ци ја:
– кон тра цеп тив ног им план та
– хор мон ског им план та
Суб дер мал на мплан та ци ја:
– естро ге на
– про ге сте ро на
Укључује:им план та ци ју:
– естро ге на
– про ге сте ро на
ин ци зи ју 
шав
1420301 Ди рект на им план та ци ја тки ва 
Укључује:ин ци зи ју
шав
1420600 Им план та ци ја хор мо на ка ни лом
1420601 Им план та ци ја тки ва ка ни лом

1907Електроконвулзивнатерапија

Укључује: кон сул та ци ју
елек тро ен це фа ло граф ско над гле да ње 
ин јек ци ју сред ства за опу шта ње ми ши ћа
тех ни ке до зи ра ња сти му лан са
Напомена: Ши фра 93341XX елек тро кон вул зив на те ра пи

ја [ЕКТ] зах те ва до дат на два ка рак те ра ко ја озна ча ва ју број ЕКТ 
трет ма на из ве де них у епи зо ди о бри зи.

9334100 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], нео зна чен 
број трет ма на

9334101 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 1 трет ман
9334102 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 2 трет ма на
9334103 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 3 трет ма на
9334104 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 4 трет ма на 
9334105 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 5 трет ма на
9334106 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 6 трет ма на
9334107 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 7 трет ма на 
9334108 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 8 трет ма на
9334109 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 9 трет ма на
9334110 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 10 трет ма на
9334111 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 11 трет ма на
9334112 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 12 трет ма на
9334113 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 13 трет ма на 
9334114 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 14 трет ма на
9334115 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 15 трет ма на
9334116 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 16 трет ма на
9334117 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 17 трет ма на
9334118 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 18 трет ма на
9334119 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 19 трет ма на
9334120 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 20 трет ма на
9334121 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 21 трет ман
9334122 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 22 трет ма на
9334123 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 23 трет ма на
9334124 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 24 трет ма на
9334125 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 25 трет ма на
9334126 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 26 трет ма на
9334127 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 27 трет ма на
9334128 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 28 трет ма на
9334129 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 29 трет ма на
9334130 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 30 трет ма на
9334131 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 31 трет ман
9334132 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 32 трет ма на
9334133 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 33 трет ма на
9334134 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 34 трет ма на
9334135 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 35 трет ма на
9334136 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 36 трет ма на
9334137 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 37 трет ма на
9334138 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 38 трет ма на
9334139 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 39 трет ма на
9334140 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 40 трет ма на
9334141 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 41 трет ман
9334142 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 42 трет ма на
9334143 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 43 трет ма на
9334144 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 44 трет ма на 
9334145 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 45 трет ма на
9334146 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 46 трет ма на
9334147 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 47 трет ма на
9334148 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 48 трет ма на
9334149 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 49 трет ма на
9334150 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 50 трет ма на
9334151 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 51 трет ман
9334152 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 52 трет ма на
9334153 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 53 трет ма на
9334154 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 54 трет ма на
9334155 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 55 трет ма на
9334156 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 56 трет ма на
9334157 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 57 трет ма на
9334158 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 58 трет ма на
9334159 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 59 трет ма на
9334160 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 60 трет ма на
9334161 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 61 трет ман
9334162 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 62 трет ма на
9334163 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 63 трет ма на
9334164 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 64 трет ма на
9334165 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 65 трет ма на
9334166 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 66 трет ма на
9334167 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 67 трет ма на
9334168 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 68 трет ма на
9334169 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 69 трет ма на
9334170 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 70 трет ма на
9334171 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 71 трет ман
9334172 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 72 трет ма на



9334173 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 73 трет ма на
9334174 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 74 трет ма на
9334175 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 75 трет ма на
9334176 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 76 трет ма на
9334177 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 77 трет ма на
9334178 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 78 трет ма на
9334179 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 79 трет ма на
9334180 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 80 трет ма на
9334181 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 81 трет ман
9334182 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 82 трет ма на
9334183 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 83 трет ма на
9334184 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 84 трет ма на
9334185 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 85 трет ма на
9334186 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 86 трет ма на
9334187 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 87 трет ма на
9334188 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 88 трет ма на
9334189 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 89 трет ма на
9334190 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 90 трет ма на
9334191 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 91 трет ман
9334192 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 92 трет ма на
9334193 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 93 трет ма на
9334194 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 94 трет ма на
9334195 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 95 трет ма на
9334196 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 96 трет ма на
9334197 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 97 трет ма на
9334198 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], 98 трет ма на
9334199 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја [ЕКТ], ≥ 99 трет ма на

1908Осталетерапеутскепроцедуре

9317300 Аку пунк ту ра
9219500 Ис пи ра ње ка те те ра, не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту
Искључује: трај ни ури нар ни
уре те рал ни
ва ску лар ни
ко мор ски
3006200 Укла ња ње суб дер мал ног хор мон ског им план та
Укла ња ње суб дер мал ног кон тра цеп тив ног им план та
9204900 Укла ња ње цев чи це на кон то ра ко то ми је или дре на 

пле у рал не шу пљи не
9205000 Укла ња ње ме ди ја сти нал ног дре на
9220000 Укла ња ње ша во ва, не кла си фи ко ва них на дру гом 

ме сту
Искључује:укла ња ње ша во ва дру гих на зна че них ме ста
9220100 Укла ња ње стра ног те ла без ин ци зи је, не кла си фи ко

ва но на дру гом ме сту
Искључује: укла ња ње:
– стра ног те ла са дру гих на зна че них ме ста
– ша во ва са дру гих на зна че них ме ста
9220200 Укла ња ње те ра пе ут ског апа ра та, не кла си фи ко ва ног 

на дру гом ме сту 
9220300 Екс трак ци ја мле ка из дој ке у лак та ци ји
9220500 Не ин ва зив на те ра пе ут ска ин тер вен ци ја, не кла си

фи ко ва на на дру гом ме сту
9616200 Те ра пе ут ска ма са жа или ма ни пу ла ци ја ве зив ног/

ме ког тки ва, не кла си фи ко ва ног на дру гом ме сту
Утр ља ва ње ма са жом те ра пе ут ског ге ла, кре ме или ло си о на у 

ожиљ но тки во или ра ну 
Те ра пи ја тач ка стом сти му ла ци јом, пе не тра ци јом или се да ци јом
На по ме на: Ма ну ел на те ра пи ја ко ја укљу чу је ма ни пу ла ци

ју ве зив ним/ме ким тки ви ма и при ме ње на да про из ве де ефек те на 
нер вни и ми шић ни си стем и на ло кал ну и оп шту цир ку ла ци ју кр ви 
и лим фе. Ге не рал но се из во ди ру ка ма али се дру га по моћ на ме
ха нич ка сред ства мо гу ко ри сти ти као што је ви бра тор. Укљу чу је 
тех ни ке као што су:

– аку пре су ра, где се при ти сак при ме њу је на аку пунк тур на 
ме ста ра ди сма ње ња бо ло ва

– фрик ци ја, ма ли, пре ци зни, ло ка ли зо ва ни, пе не три ра ју ћи 
по кре ти ко ји се из во де у кру жном или тран свер зал ном сме ру на 
ме ком тки ву

Искључује: ма ни пу ла ци ју згло ба
ма са жу:
– ср ца (за тво рен груд ни кош)
– про ста те
– рек ту ма

18.3АНЕСТЕЗИЈАИАНАЛГЕЗИЈА

18.3.1АНЕСТЕЗИЈА

Напомена:Ши фре у бло ко ви ма [1909] и [1910] зах те ва ју до
да так од још два ка рак те ра да би се на зна чио АСА скор. Ви де ти 
ис под ши фре и де фи ни ци је. Овај до да так од два ка рак те ра тре ба 
да се до де љу је са мо на осно ву до ку мен та ци је из ане сте зи о ло шког 
фор му ла ра. 

На по ме на: Ко до ви у овом бло ку зах те ва ју два до дат на ка рак
те ра (код на ме ста) да би на зна чи ли АСА скор. У да љем тек сту сле
де ко до ви и де фи ни ци је. Ова два до дат на ка рак те ра ће би ти до де
ље на са мо на осно ву ане сте зи о ло шког обра сца.

Америчко удружење анестезиолога (енг. American Soci
etyofAnesthesiologists(ASA))АСА–Класификацијафизичког
статусапацијента

При ло же на та бе ла ко ја од ре ђу је АСА ско ро ве је за упо тре бу 
са од го ва ра ју ћим ко до ви ма у бло ко ви ма [1333] Aналгезијаиане-
стезијаутокупорођајаицарскогреза, [1909] Спроводна(кoнду-
кциона)анестезија и [1910] Церебралнаанестезија. Пр ви ка рак
тер (озна ка) од два ка рак те ра у до дат ку ши фре про це ду ре озна ча ва 
АСА скор и пред ста вљен је у пр вој ко ло ни.

Дру ги ка рак тер (озна ка) до дат ка озна ча ва мо ди фи ка тор хит
но сти „Е” (на ен гле ском је Е од Emergеncy – Хит но), ко ји се бе ле
жи у ане сте зи о ло шком фор му ла ру уз АСА скор. 

„Е” сиг на ли зи ра да ли је оба вље на про це ду ра би ла хит на, тј. 
по тен ци јал но удру же на са субоп ти мал ним усло ви ма за оба вља ње 
исте. Уко ли ко је оба вље на про це ду ра би ла хит на мо ди фи ка тор „Е” 
се озна ча ва са ну лом (0), уко ли ко про це ду ра ни је би ла хит на мо ди
фи ка тор „Е” се озна ча ва бро јем де вет (9).

Ове ин фор ма ци је тре ба да се убе ле же на ане сте зи о ло шком 
фор му ла ру пре до де љи ва ња ши фа ра. Ка да не ма до ку мен та ци је о 
АСА ско ру или ка да мо ди фи ка тор хит но сти ни је на ве ден, ме сто се 
по пу ња ва ци фром де вет (9).

Првикарактер

АСА 
Кла са 

Опис

1 Па ци јент до брог здра вља
2 Па ци јент са бла гом си стем ском бо ле шћу 
3 Па ци јент са ја ком си стем ском бо ле шћу ко ја огра ни ча ва 

ак тив ност
4 Па ци јент са ја ком си стем ском бо ле шћу ко ја пред ста вља 

кон стант ну прет њу жи во ту
5 Уми ру ћи па ци јент за ко га се не оче ку је да жи ви ду же од 

24 са та без хи рур шке про це ду ре
6 Па ци јент код ко га је про гла ше на мо жда на смрт и чи ји се 

ор га ни ко ри сте у до нор ске свр хе 
9 Не ма до ку мен та ци је о АСА ско ру

Другикарактер

Мо ди фи ка тор 
хит но сти 

Ка рак тер Опис

Е 0 про це ду ра из во ђе на у хит ним слу ча
је ви ма

9 не ма хит ног по ступ ка или ни је по знат
 

Искључује:пре о пе ра тив ну ане сте зи о ло шку про це ну (ви де ти 
блок [1821])

1909Спроводна(кондукциона)анестезија

Напомена: Мо ди фи ка тор хит но сти „Е” ни је ва ли дан за ко ри
шће ње са АСА ско ром 6

9250810 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 10 
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250819 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 19
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250820 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 20
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250829 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 29
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250830 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 30
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250839 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 39
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250840 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 40
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250849 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 49
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка

Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250850 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 50
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250859 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 59
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250869 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 69
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250890 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 90
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва 
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја 
9250899 Не у рак си јал на бло ка да, AСA 99
Ка у дал на  } 
Епи ду рал на  } ин јек ци ја/ин фу зи ја
Спи нал на  } 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја не у рак си јал

ног бло ка
Искључује: про це ду ру то ком:
– тру до ва
– тру до ва и про це ду ре по ро ђа ја
9250910 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 10
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250919 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 19
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250920 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 20
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250929 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 29
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250930 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 30
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та



9250939 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 39
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250940 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 40
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250949 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 49
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250950 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 50
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250959 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 59
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250969 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 69
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250990 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 90
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9250999 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве или вра та, AСA 99
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де нер ва гла ве или вра та
9251010 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 10
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251019 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 19
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251020 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 20
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251029 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 29
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251030 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 30
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251039 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 39
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251040 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 40
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251049 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 49
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251050 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 50
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251059 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 59
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла

9251069 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 69
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251090 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 90
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251099 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла, AСA 99
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва ста бла
9251110 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 10
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251119 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 19
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251120 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 20
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251129 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 29
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251130 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 30
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251139 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 39
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251140 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 40
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251149 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 49
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251150 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 50
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251159 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 59
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251169 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 69
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251190 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 

AСA 90
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та



9251199 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та, 
AСA 99

Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251210 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 10 
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251219 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 19
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251220 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 20
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251229 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 29
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251230 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 30
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251239 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 39
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251240 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 40
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251249 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 49
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251250 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 50
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251259 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 59
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251269 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 69
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251290 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 90
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251299 Ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та, 

AСA 99
Уко ли ко се оба вља, ши фри ра ти одво је но и сле де ће:
– кон ти ну и ра на (постпро це ду рал на) ин фу зи ја ре ги о нал не 

бло ка де, нер ва до њег екс тре ми те та
9251910 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 10 
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та 

9251919 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 19
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251920 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 20
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251929 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 29
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251930 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 30
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251939 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 39
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251940 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 40
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251949 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 49
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251950 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 50
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251959 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 59
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251969 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 69
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251990 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 90
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251999 Ин тра вен ска ре ги о нал на ане сте зи ја, AСA 99
Би ро ва (Bier) бло ка да
Ре тро град на пер фу зи ја екс тре ми те та
9251310 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 10 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251319 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 19 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251320 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 20 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251329 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 29 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251330 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 30 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251339 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 39
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та



9251340 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 40 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251349 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 49 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251350 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 50 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251359 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 59 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251369 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 69 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251390 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 90 
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује:ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та
9251399 Ин фил тра ци ја ло кал ног ане сте ти ка, AСA 99
Ин јек ци ја ло кал ног ане сте ти ка
То пи кал на ане сте зи ја
Напомена:Из во ди се за ане сте зи ју где је ефе кат ло ка ли зо

ван у јед ном де лу тки ва
Искључује: ре тро град ну пер фу зи ју екс тре ми те та

1910Општаанестезија

Напомена:Мо ди фи ка тор хит но сти 0 ни је ва ли дан за упо тре
бу са АСА ско ром 6.

9251410 Оп шта ане сте зи ја, AСA 10
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251419 Оп шта ане сте зи ја, AСA 19
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251420 Оп шта ане сте зи ја, AСA 20
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251429 Оп шта ане сте зи ја, AСA 29
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251430 Оп шта ане сте зи ја, AСA 30
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска

Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251439 Оп шта ане сте зи ја, AСA 39
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251440 Оп шта ане сте зи ја, AСA 40
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251449 Оп шта ане сте зи ја, AСA 49
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251450 Оп шта ане сте зи ја, AСA 50
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251459 Оп шта ане сте зи ја, AСA 59
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251469 Оп шта ане сте зи ја, AСA 69
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251490 Оп шта ане сте зи ја, AСA 90
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује: упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251499 Оп шта ане сте зи ја, AСA 99
Оп шта ане сте зи ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Укључује:упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251510 Се да ци ја, AСA 10
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251519 Се да ци ја, AСA 19
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251520 Се да ци ја, AСA 20
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251529 Се да ци ја, AСA 29
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та



9251530 Се да ци ја, AСA 30
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251539 Се да ци ја, AСA 39
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251540 Се да ци ја, AСA 40
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251549 Се да ци ја, AСA 49
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251550 Се да ци ја, AСA 50
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251559 Се да ци ја, AСA 59
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251569 Се да ци ја, AСA 69
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251590 Се да ци ја, AСA 90
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та
9251599 Се да ци ја, AСA 99
Се да ци ја:
– га сна
– ин ха ла ци о на
– ин тра вен ска
Искључује: про це ду ру уз упо тре бу ве штач ког ди сај ног пу та

18.3.2АНАЛГЕЗИЈА

1912Постпроцедуралнааналгезија

Напомена:Ши фре у окви ру овог бло ка тре ба да се упо тре
бља ва ју са мо ка да се про це ду ра ини ци ра на оде ље њу за по ро ђа је 
и/или у опе ра тив ном бло ку (са ли или ин тен зив ној не зи) и ка да по
сто ји до ку мен та ци ја о кон ти ну и ра ној ин фу зи ји/бо лус ин јек ци ји/
до пу ни ко ји се до га ђа ју постпро це ду рал но.

9251600 Ме наџ мент не у рак си јал не бло ка де
Кон ти ну и ра на ин фу зи ја пе ри о пе ра тив не не у рак си јал не бло

ка де:
– ка у дал на
– епи ду рал на
– спи нал на
Укључује: анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та
Шифриратипрво:
– не у рак си јал ни блок

9251700 Ме наџ мент ре ги о нал не бло ка де, нер ва гла ве или 
вра та

Кон ти ну и ра на ин фу зи ја пе ри о пе ра тив не ре ги о нал не бло ка
де, нер ва гла ве или вра та

Укључује: анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та
Шифриратипрво:
– ре ги о нал на бло ка да, нер ва гла ве и вра та
9251701 Ме наџ мент ре ги о нал не бло ка де, нер ва ста бла
Кон ти ну и ра на ин фу зи ја пе ри о пе ра тив не ре ги о нал не бло ка

де, нер ва ста бла
Укључује: анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та
Шифриратипрво:
– ре ги о нал на бло ка да, нер ва ста бла
9251702 Ме наџ мент ре ги о нал не бло ка де, нер ва гор њег екс

тре ми те та
Кон ти ну и ра на ин фу зи ја пе ри о пе ра тив не ре ги о нал не бло ка

де, нер ва гор њег екс тре ми те та
Укључује: анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та
Шифриратипрво:
– ре ги о нал на бло ка да, нер ва гор њег екс тре ми те та
9251703 Ме наџ мент ре ги о нал не бло ка де, нер ва до њег екс

тре ми те та
Кон ти ну и ра на ин фу зи ја пе ри о пе ра тив не ре ги о нал не бло ка

де, нер ва до њег екс тре ми те та
Укључује: анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та
Шифриратипрво:
– ре ги о нал на бло ка да, нер ва до њег екс тре ми те та 
9003000 Суб ку та на постпро це ду рал на ин фу зи ја анал ге ти ка
Апа рат за ин фу зи ју – Раз би јач бо ла (painbuster)
Пер ку та на постпро це ду рал на ин фу зи ја анал ге ти ка
Укључује: анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та
9251800 Ин тра вен ска постпро це ду рал на ин фу зи ја, анал ге

зи ја кон тро ли са на од стра не па ци јен та (PCA)
Ин фу зи ја анал ге ти ка кон тро ли са на од стра не па ци јен та
9251801 Ин тра вен ска постпро це ду рал на ин фу зи ја анал ге

ти ка
Искључује:анал ге зи ју кон тро ли са ну од стра не па ци јен та

18.4СУПОРТАТИВНЕМЕРЕ

Напомена: Ме ре ко је по сво јој при ро ди ни су ни ди јаг но
стич ке ни те ра пиј ске

18.4.1ОСТАЛЕСУПОРТАТИВНЕМЕРЕ

1915Осталесупортативнемере

9617100 Прат ња или тран спорт кли јен та
Прат њна кли јен та до дру гог пру жа о ца услу ге или аген ци је у 

окви ру или из ван здрав стве не уста но ве

18.5УДРУЖЕНЕЗДРАВСТВЕНЕПРОФЕСИЈЕ

18.5.1УДРУЖЕНЕЗДРАВСТВЕНЕМЕРЕ

1916Удруженездравственемере

9555000 Удру же не здрав стве не про це ду ре, ди је те ти ка
9555001 Удру же не здрав стве не про це ду ре, со ци јал ни рад
9555002 Удру же не здрав стве не про це ду ре, рад на те ра пи ја
9555003 Удру же не здрав стве не про це ду ре, фи зи о те ра пи ја
9555004 Удру же не здрав стве не про це ду ре, по ди а три ја (сто

па ло, чла нак и до њи део но ге)
9555005 Удру же не здрав стве не про це ду ре, па то ло ги ја го во ра
9555006 Удру же не здрав стве не про це ду ре, ауди о ло ги ја
9555007 Удру же не здрав стве не про це ду ре, ор топ ти ка
9555008 Удру же не здрав стве не про це ду ре, про те ти ка и ор

то ти ка
9555009 Удру же не здрав стве не про це ду ре, фар ма ци ја
9555010 Удру же не здрав стве не про це ду ре, пси хо ло ги ја
9555012 Удру же не здрав стве не про це ду ре, па сто рал на бри га
9555014 Удру же не здрав стве не про це ду ре, еду ка ци ја о ди

ја бе те су
9555011 Удру же не здрав стве не про це ду ре, дру го



18.6ФАРМАКОТЕРАПИЈСКЕМЕРЕ

18.6.1ФАРМАКОТЕРАПИЈА

1920Давањефармакотерапије

Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства за си стем ско деј ство
Искључује: да ва ње:
– кр ви и де ри ва та кр ви
– фар ма ко ло шког сред ства за:
– анес зте зи ју
– иму ни за ци ју
– ло кал но деј ство
– ме наџ мент ван ма те рич не труд но ће
– ме наџ мент бо ла
– пер фу зи ју
– вак ци на ци ју
Хи рур шко да ва ње хе мо те ра пиј ског сред ства
Давањефармакотерапије
00 Ан ти не о пла стич но сред ство
Сред ства ко ри шће на у ле че њу нео пла зми и/или ста ња у ве зи 

са нео пла змом
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем хе мо те ра

пиј ског сред ства
01 Тром бо ли тич ко сред ство
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем тром бо ли

тич ког сред ства
02 Ан тиин фек тив но сред ство
Ан ти бак те риј ско
Ан ти би от ско
Ан ти гљи вич но
Ан ти про то зо ал но
Ан ти ви ру сно
Искључује: ка да се упо тре бља ва у ле че њу нео пла зме и/или 

ста ња у ве зи са нео пла змом (00)
03 Сте ро ид
Кор ти ко сте ро ид
Искључује: ка да се упо тре бља ва у ле че њу нео пла зме и/или 

ста ња у ве зи са нео пла змом (00)
04 Ан ти дот 
Аце тил ци сте ин
Фраг мен ти ан ти те ла
Про тив отров
Ди гок син
Ан та го нист те шког ме та ла
06 Ин су лин
07 Хран љи ва суп стан ца
08 Елек тро лит
09 Дру го и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
9619600 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти не о пла стич но сред ство 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619601 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619602 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан тиин фек тив но сред ство 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619603 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

сте ро ид 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619604 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти дот 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619606 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ин су лин 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка

9619607 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 
хран љи ва суп стан ца 

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619608 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619609 Ин траар те риј ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

дру го и не кла си фи ко ва но сред ство 
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619700 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти не о пла стич но сред ство
9619701 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство
9619702 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан тиин фек тив но сред ство
9619703 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

сте ро ид
9619704 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти дот
9619706 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ин су лин
9619707 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

хран љи ва суп стан ца
9619708 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит
9619709 Ин тра му ску лар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

дру го и не на зна че но фар ма ко ло шко сред ство
9619800 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан

ти не о пла стич ко сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619801 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619802 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан

тиин фек тив но сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка 
9619803 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

сте ро ид
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619804 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан

ти дот
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619806 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ин

су лин
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619807 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

хран љи ва суп стан ца
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619808 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619809 Ин тра те кал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

дру го и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9619900 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан

ти не о пла стич но сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра



Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619901 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619902 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан

тиин фек тив но сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619903 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, сте

ро ид
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619904 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан

ти дот
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– инсeрција, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619906 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ин

су лин
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка

Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко
ло шког сред ства

9619907 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 
хран љи ва суп стан ца

Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619908 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9619909 Ин тра вен ско да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, дру

го и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства пу тем:
– пор та за ин фу зи ју
– Port-A-Cath
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
– апа ра та за ва ску лар ни при ступ
– вен ског ка те те ра
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин сер ци ја, укла ња ње или ре ви зи ја апа ра та за ва ску лар ни 

при ступ
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Искључује: хи рур шку ка те те ри за ци ју са да ва њем фар ма ко

ло шког сред ства
9620000 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти

не о пла стич но сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620001 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, тром

бо ли тич ко сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620002 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти

ин фек тив но сред ство
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620003 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, сте ро ид
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620004 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти дот
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620006 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ин су лин
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620007 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, хран

љи ва суп стан ца
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620008 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, елек

тро лит
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка



9620009 Суб ку та но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, дру го 
и не кла си фи ко ва но фар мак ко ло шко сред ство

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
9620100 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти не о пла стич но сред ство
9620101 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство
9620102 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан тиин фек тив но сред ство
9620103 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

сте ро ид
9620104 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти дот
9620106 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

ин су лин
9620107 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

хран љи ва суп стан ца
9620108 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит
9620109 Ин тра ка ви тар но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, 

дру го и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
9620200 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти

не о пла стич ко сред ство
9620201 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, тром

бо ли тич ко сред ство
9620202 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти

ин фек тив но сред ство
9620203 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, сте ро ид
9620204 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти дот
9620206 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ин су лин
9620207 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, хран

љи ва суп стан ца
9620208 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, елек

тро лит
9620209 Ен те рал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, дру го 

и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
9620300 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти не о

пла стич ко сред ство
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620301 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, тром бо

ли тич ко сред ство
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620302 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан тиин

фек тив но сред ство
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620303 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, сте ро ид
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620304 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ан ти дот
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620306 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, ин су лин
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620307 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, хран љи ва 

суп стан ца
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620308 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, елек тро лит
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620309 Орал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства, дру го и 

не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
Су блин гвал но да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
9620500 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти не о пла стич ко сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за 
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620501 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства

Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620502 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ан тиин фек тив но сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620503 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

сте ро ид
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620504 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти дот
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620506 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ин су лин
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620507 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

хран љи ва суп стан ца
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620508 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује:да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620509 Не ки дру ги на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

дру го и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
Да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз отвор
Ин тра дер мал на ин јек ци ја фар ма ко ло шког сред ства
Јон то фо ре за
То пи кал но  } 
Тран сдер мал но  } да ва ње фар ма ко ло шког сред ства
Искључује: да ва ње фар ма ко ло шког сред ства кроз уста
9620600 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти не о пла стич ко сред ство
9620601 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

тром бо ли тич ко сред ство
9620602 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ан тиин фек тив но сред ство
9620603 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

сте ро ид
9620604 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ан ти дот
9620606 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

ин су лин
9620607 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

хран љи ва суп стан ца
9620608 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

елек тро лит
9620609 Не на зна чен на чин да ва ња фар ма ко ло шког сред ства, 

дру го и не кла си фи ко ва но фар ма ко ло шко сред ство



9620900 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, ан ти не о пла стич ко 
сред ство

Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо) 
9620901 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, тром бо ли тич ко 

сред ство
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо) 
9620902 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, ан тиин фек тив но 

сред ство
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)
9620903 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, сте ро ид
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)
9620904 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, ан ти дот
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)
9620906 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, ин су лин
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе

Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин
фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да и 
за суб ку та ну ин фу зи ју суп стан ци

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)
9620907 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, хран љи ва суп стан ца
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена:Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)
9620908 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, елек тро лит
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)
9620909 Пу ње ње уре ђа ја за да ва ње ле ка, дру го и не кла си фи

ко ва но фар ма ко ло шко сред ство
Ис пу ња ва ње уре ђа ја за да ва ње ин фу зи је или пум пе (екс тер не)
Укључује:одр жа ва ње као што је:
– по ве зи ва ње
– одва ја ње
– пу шта ње у мла зу
– ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је ам бу лант на, екс тер на ин

фу зи о на пум па ко ја је при ка че на на на пра ву за (ва ску лар ни) при
ступ ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен ских пе ри о да.

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– да ва ње сред ства
Искључује: одр жа ва ње (са мо)

1922Осталепроцедуреувезисафармакотерапијом
9076200 Пла ни ра ње ле че ња фар ма ко те ра пи јом, пр ва ку ра
9076201 Пла ни ра ње ле че ња фар ма ко те ра пи јом, дру га ку ра
1393902 Одр жа ва ње уре ђа ја за ва ску лар ни при ступ
Одр жа ва ње:
– ин фу зи о ног пор та
– Port-A-Cathа
– ре зер во а ра (суб ку та ног)
Укључује: ка те те ри за ци ју
пу шта ње у мла зу
из вла че ње узор ка теч но сти за кул ту ру
Напомена: Уре ђај за ва ску лар ни при ступ је им план ти ра ни 

вен ски ка те тер са при ка че ним ре зер во а ром.
Искључује: про це ду ру:
– за ва ску лар ни ка те тер без ре зер во а ра
– са ад ми ни стра ци јом ле ка
1394202 Одр жа ва ње уре ђа ја за да ва ње ле ка
Одр жа ва ње ин фу зи о ног уре ђа ја или пум пе (екс тер не)
Укључује: пу шта ње у мла зу
ин јек ти ра ње изо то па ра ди те сти ра ња пум пе
Напомена: Уре ђај за да ва ње ле ка је спољ на ин фу зи о на пум

па ко ја је пла си ра на на на пра ву за ва ску лар ни при ступ, спи нал ни 
или дру ги ка те тер ра ди ин фу зи је суп стан ци у то ку ду жих вре мен
ских пе ри о да.

Искључује: про це ду ру са:
– пу ње њем уре ђа ја за да ва ње ле ка



9205801 Одр жа ва ње ка те те ра, пла си ра ног ра ди ад ми ни стра
ци је ле ка

Одр жа ва ње:
– цен трал ног вен ског ка те те ра
– Хик ма но вог (Hickman)ка те те ра
– пе ри то не ал ни при ступ ни уре ђај (пе ри то не ал ни порт ка те тер)
Укључује: обла че ње
ис пи ра ње
узи ма ње узор ка теч но сти за кул ту ру
Искључује: про це ду ру:
– код ва ску лар ног ка те те ра без ре зер во а ра
– са ад ми ни стра ци јом ле ка

ДЕ ВЕТ НА Е СТО ПО ГЛА ВЉЕ

19ПРОЦЕДУРЕСАСНИМАЊЕМ
(БЛОКОВИ1940–2016,ОСИМБЛОКОВА:1987)

ТИП ПРОЦЕДУРЕ

19.1.1УЛТРАЗВУЧНОСКЕНИРАЊЕ

Ехо гра фи ја
Ул тра со но гра фи ја

1940Ултразвучнипрегледглавеиливрата

5503000 Ул тра звуч ни пре глед са др жа ја ор би те
Ул тра звуч ни пре глед ока (дво ди мен зи о на лан)(јед но ди мен зи

о на лан)
5502800 Ул тра звуч ни пре глед гла ве
Ехо ен це фа ло гра фи ја
Искључује: це фа ло ме три ју фе ту са 
про це ду ру за са др жај ор би те 
5503200 Ул тра звуч ни пре глед вра та
Искључује: ул тра звуч ни ду плекс пре глед ка ро тид них крв

них су до ва

1941Ултразвучнипрегледдојке

5507000 Ул тра звуч ни пре глед дој ке, уни ла те ра лан
5507600 Ул тра звуч ни пре глед дој ке, би ла те ра лан

1942Ултразвучнипрегледсрца

Ехо кар ди о гра фи ја
Укључује: оба вље не про це ду ре:
– уз ко ри шће ње:
– кон тра ста 
– до плер тех ни ке (не пре ки ну тог та ла са) (пул си ра ју ћег та ла са)
– ме ха нич ког ске не ра сек то ра
– пре тва ра ча фа зних ма три ца
– са сни ма њем на ви деотра ци
– про це ну ко ро нар не ре зер ве про то ка
5511300 Мпри каз и дво ди мен зи о нал ни ул тра звуч ни пре

глед ср ца у ре ал ном вре ме ну
5511800 Тран се зо фа ге ал ни ул тра звуч ни пре глед ср ца у ре

ал ном вре ме ну
Укључује: дво ди мен зи о нал ни (2D) ул тра звук 
тро ди мен зи о нал ни (3D) ул тра звук 
5513000 Тран се зо фа ге ал ни ул тра звуч ни пре глед ср ца у ре

ал ном вре ме ну за вре ме хи ру шког за хва та на ср цу
Укључује: про це ду ру са се квен ци јал ном про це ном функ ци је 

ср ца пре, по сле и у то ку хи ру шког за хва та
дво ди мен зи о нал ни (2D) ул тра звук 
тро ди мен зи о нал ни (3D) ул тра звук 
8194200 Стрејн (strain), стрејнрејт (strain-rate) eхокардио

графски пре глед

1943Ултразвучнипрегледабдоменаилипелвиса

5503600 Ул тра звуч ни пре глед аб до ме на
Укључује: ске ни ра ње ури нар ног си сте ма
Искључује: зид аб до ме на 
про це ду ре за ста ња по ве за на са труд но ћом 

55036001 Ела сто гра фи ја за про це ну по сто ја ња фи бро зе је тре
5503800 Ул тра звуч ни пре глед ури нар ног си сте ма
Искључује: про це ду ру са ске ни ра њем аб до ме на 
тран срек тал ни ул тра звуч ни пре глед про ста те, ба зе бе ши ке и 

уре тре 
ул тра звуч ни пре глед ури нар не бе ши ке 
5508400 Ул тра звуч ни пре глед бе ши ке
Искључује: тран срек тал ни ул тра звуч ни пре глед про ста те, 

ба зе бе ши ке и уре тре 
5504400 Ул тра звуч ни пре глед му шког пел ви са
5560000 Тран срек тал ни ул тра звуч ни пре глед про ста те, ба зе 

бе ши ке и уре тре
Искључује: пре глед са мо ури нар не бе ши ке 
5504800 Ул тра звуч ни пре глед скро ту ма
5573100 Ул тра звуч ни пре глед жен ског пел ви са
Укључује: про це ду ру са ин фу зи јом рас тво ра со ли у ен до ме

три јал ну шу пљи ну
Искључује: про це ду ре за ста ња по ве за на са труд но ћом
5570000 Ул тра звуч ни пре глед због де тек ци је аб нор мал но сти 

фе ту са
5570001 Ул тра звуч ни пре глед због ме ре ња ра ста фе ту са
Укључује: це фа ло ме три ју фе ту са ул тра зву ком
5570002 Ул тра звуч ни пре глед аб до ме на или пел ви са због 

оста лих ста ња по ве за них са труд но ћом
Ул тра со нич на:
– ло ка ли за ци ја пла цен те
– пел ви ме три ја
Ул тра звуч ни пре глед гра вид ног уте ру са (не кла си фи ко ва но на 

дру гом ме сту)

1944Ултразвучнидуплекспрегледкранијалних,каротидних
иливертебралнихкрвнихсудова

Укључује: Бпри каз ул тра звуч ног пре гле да и ин те гри са но 
до плер ме ре ње про то ка спек трал ном ана ли зом

Искључује: про це ду ру за ма пинг про во дљи во сти
5527400 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед екс тра кра ни јал них, 

ка ро тид них и вер те брал них крв них су до ва (са или без кон тра ста) 
Од ре ђи ва ње ин дек са чвр сто ће ар те риј ског зи да (e-tracking)
Пре глед уну тра шње ју гу лар не ве не са про це ном ком пе тен ци

је вен ског за ли ска 
Тест са ман жет ном за ис пи ти ва ње син дро ма кра ђе ар те ри је 

суб кла ви је 
Ко лор ко ди ра ни до плер пре глед тем по рал них ар те ри ја 
Ко лор до плер пре глед оф тал мич не, ци ли јар не и цен трал не 

ре ти нал не ар те ри је
Укључује: ул тра звуч ни ду плекс пре глед:
– ино ми нат них крв них су до ва
– суп кла ви јал них крв них су до ва
оку ло пле ти змо гра фи ју
пе ри ор би тал ни до плер пре глед
5528000 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ин тра кра ни јал них 

крв них су до ва 
ТЦД са ул тра звуч ним кон тра стом Ле во вист
Пре глед пер фу зи је мо зга са ул тра звуч ним кон тра стом (Ле во

вист (Levovist))
Тран скра ни јал ни ко лор ко ди ра ни пре глед це ре брал них ар те

ри ја
Тран скра ни јал ни ко лор ко ди ра ни пре глед це ре брал них ве на

1945Ултразвучнидуплекспреглединтраторакалних
илиинтраабдоминалнихкрвнихсудова

Укључује: Бпри каз ул тра звуч ног пре гле да и ин те гри са но 
до плер ме ре ње про то ка спек трал ном ана ли зом

Искључује: про це ду ру за ма пинг про во дљи во сти 
5527600 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед аор те, ин тра аб до ми нал

них и или јач них ар те ри ја и/или до ње шу пље ве не и или јач них ве на
Искључује: про це ду ре за ста ња по ве за на са труд но ћом
5527800 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ре нал них и/или ви

сце рал них крв них су до ва
Укључује: ул тра звуч ни ду плекс пре глед:
– аор те
– или јач них крв них су до ва
– до ње шу пље ве не
– си сте ма порт не ве не
Искључује: про це ду ре за ста ња по ве за на са труд но ћом 



5572901 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ум би ли кал не ар те ри је
Укључује: про це ду ру са про це ном во лу ме на ам ни о тич ке 

теч но сти

1946Ултразвучнидуплекспрегледекстремитета

Укључује: Бпри каз ул тра звуч ног пре гле да и ин те гри са но 
до плер ме ре ње про то ка спек трал ном ана ли зом

Искључује: про це ду ру за ма пинг про во дљи во сти бај па са 
5524800 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри ја или бај па са 

гор њих екс тре ми те та, уни ла те рал ни
Укључује:ко лор до плер ар те ри ја пр сти ју ша ке
5524801 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри ја или бај па са 

гор њих екс тре ми те та, би ла те рал ни
Укључује:ко лор до плер ар те ри ја пр сти ју ша ке
5525200 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ве на гор њих екс тре

ми те та, уни ла те рал ни
Искључује: ула тра звуч ни ду плекс пре глед тран сплан та та 

вен ског бај па са ру ку 
5525201 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ве на гор њих екс тре

ми те та, би ла те рал ни
Искључује: ула тра звуч ни ду плекс пре глед тан сплан та та вен

ског бај па са гор њих екс тре ми те та 
5523800 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри ја или бај па са 

до њих екс тре ми те та, уни ла те рал ни
5523801 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри ја или бај па са 

до њих екс тре ми те та, би ла те рал ни
5524400 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ве на до њих екс тре

ми те та, уни ла те рал ни
Искључује: ула тра звуч ни ду плекс пре глед тран сплан та та 

вен ског бај па са до њих екс тре ми те та 
5524401 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ве на до њих екс тре

ми те та, би ла те рал ни
Искључује: ула тра звуч ни ду плекс пре глед тран сплан та та 

вен ског бај па са до њих ек тре ми те та 
5529200 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед хи рур шки об ли ко ва

не ар те ри о вен ске фи сту ле или ар те ри о вен ска син тет ска пре мо сни
ца гор њих екс тре ми те та

5529201 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед хи рур шки об ли ко ва
не ар те ри о вен ске фи сту ле или ар те ри о вен ска син тет ска пре мо сни
ца до њих екс тре ми те та

1947Ултразвучнидуплекспрегледкавернозногткивапениса

Укључује: Бпри каз ул тра звуч ног пре гле да и ин те гри са но 
до плер ме ре ње про то ка спек трал ном ана ли зом

Искључује: про це ду ру за ма пинг про во дљи во сти бај па са
5528200 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри је пе ни са
Укључује: ка вер но зну ар те ри ју
дор зал ну ар те ри ју
5528400 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ка вер но зног тки ва пе

ни са

1948Ултразвучнидуплекспрегледосталихкрвнихсудова

Укључује: Бпри каз ул тра звуч ног пре гле да и ин те гри са но 
до плер ме ре ње про то ка спек трал ном ана ли зом

9091100 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед крв них су до ва на 
оста лим обла сти ма

Ула тра звуч ни ду плекс пре глед крв них су до ва (не кла си фи ко
ва но на дру гом ме сту)

Искључује: про це ду ру за ма пинг про во дљи во сти бај па са
5529400 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри ја за ма пинг 

про во дљи во сти бај па са
5529401 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ве на за ма пинг про во

дљи во сти бај па са
5529402 Ул тра звуч ни ду плекс пре глед ар те ри ја и ве на за ма

пинг про во дљи во сти бај па са

1949Другитиповиултразвучнихпрегледа

3066800 Ен до скоп ски ул тра звук
Ул тра звук у то ку ен до ско пи је
8194900 Ин тра о пе ра тив ни ул тра звук

1950Ултразвучнипрегледосталихобласти

Укључује:пре глед те ти ва
5580000 Ул тра звуч ни пре глед ша ке или руч ног згло ба
5580400 Ул тра звуч ни пре глед по длак ти це или лак та
5580800 Ул тра звуч ни пре глед ра ме на или над лак ти це
55812001 Ул тра звуч ни пре глед груд ног ко ша
Укључује:тран сто ра кал ни пре глед,зид груд ног ко ша, пле у ру 

и пле у рал ни про стор, ре ги о нал не лим фне чво ро ве (врат и па зу шна 
ја ма), ди ја фраг му, ср це и пе ри кард, дру ге вр сте пре гле да

55812002 Ул тра звуч ни пре глед тр бу шног зи да
5581600 Ул тра звуч ни пре глед ку ка
5581601 Ул тра звуч ни пре глед пре по на
5582400 Ул тра звуч ни пре глед глу те ал не ре ги је
5582401 Ул тра звуч ни пре глед бе дра
5582800 Ул тра звуч ни пре глед ко ле на
5583200 Ул тра звуч ни пре глед пот ко ле ни це
Искључује: гле жањ
сто па ло 
ко ле но 
5583600 Ул тра звуч ни пре глед гле жња или сто па ла
5584400 Ул тра звуч ни пре глед ко же и пот ко жног тки ва
5585200 Ул тра звуч ни пре глед кич ме и кич ме не мо жди не
9090800 Ул тра звуч ни пре глед оста лих обла сти 
90908001 Ул тра звуч ни пре глед ре ги о нал них лим фних чво

ро ва

19.1.2ТОМОГРАФИЈА

1951Томографија

6010000 То мо гра фи ја
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју 
про це ду ре са:
– хо ле ци сто гра фи јом 
– ин тра вен ском пиjелографијом 

19.1.3КОМПЈУТЕРИЗОВАНАТОМОГРАФИЈА
[ЦТ]СКЕНИРАЊЕ

Ре кон струк тив на то мо гра фи ја

1952Компјутеризованатомографијамозга

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја гла ве (не кла си фи ко ва но на 
дру гом ме сту)

Искључује: ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја:
– за спи рал ну ан ги о гра фи ју 
– ин тра о пе ра тив на 
про це ду ру са ске ни ра њем:
– груд ног ко ша 
– и аб до ме на 
– фа ци јал них ко сти ју и па ра на зал ног си ну са 
– сред њег ува и тем по рал не ко сти 
– ор би те 
– пи ту и тар не шу пљи не 
5600100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга
5600700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга без, он да са, ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства

1953Компјутеризованатомографијапитуитарнешупљине
(имозга)

Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан
ги о гра фи ју 

5601000 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја пи ту и тар не шу пљи не
5601001 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја пи ту и тар не шу пљи

не са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5601002 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја пи ту и тар не шу пљи

не и мо зга
5601003 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја пи ту и тар не шу пљи

не и мо зга са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства



1954Компјутеризованатомографијаорбите(имозга)

Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан
ги о гра фи ју 

5601300 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ор би те
5601301 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ор би те са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства
5601302 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ор би те и мо зга
5601303 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ор би те и мо зга са 

ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1955Компјутеризованатомографијасредњегува
итемпоралнекости(имозга)

Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан
ги о гра фи ју 

5601600 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува и тем
по рал не ко сти, јед но стра на

5601601 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува и тем
по рал не ко сти са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства, 
јед но стра на

5601602 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува, тем по
рал не ко сти и мо зга, јед но стра на

5601603 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува, тем по
рал не ко сти и мо зга са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред
ства, јед но стра на

5601604 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува и тем
по рал не ко сти, обо стра на

5601605 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува и тем
по рал не ко сти са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства, 
обо стра на

5601606 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува, тем по
рал не ко сти и мо зга, обо стра на

5601607 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја сред њег ува, тем по
рал не ко сти и мо зга са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред
ства, обо стра на

1956Компјутеризованатомографијафацијалних
костијуи/илипараназалногсинуса(имозга)

Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан
ги о гра фи ју 

5602200 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју
5602800 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју 

са ин тра вен ском при ме ном  кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју без, он да 

са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5602201 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја па ра на зал ног си ну са
5602801 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја па ра на зал ног си ну

са са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја па ра на зал ног си ну са без, он

да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5603000 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју, 

па ра на зал ног си ну са и мо зга
5603600 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју, 

па ра на зал ног си ну са и мо зга са ин тра вен ском при ме ном кон траст
ног сред ства

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју, па ра на
зал ног си ну са и мо зга без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон
траст ног сред ства

5602202 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју 
и па ра на зал ног си ну са

5602802 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти
ју и па ра на зал ног си ну са са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног 
сред ства

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја фа ци јал них ко сти ју и па ра на зал
ног си ну са без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1957Компјутеризованатомографијамозга,грудногкошаи
абдомена

Укључује: гор њи аб до мен
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан

ги о гра фи ју 
5700100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга и груд ног ко ша

5700700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга и груд ног ко
ша са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга и груд ног ко ша без, он
да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

5630101 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша и аб
до ме на

5630701 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша и аб
до ме на са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша и аб до ме на без, 
он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

5700101 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга, груд ног ко ша 
и аб до ме на

5700701 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга, груд ног ко ша 
и аб до ме на са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја мо зга, груд ног ко ша и аб до
ме на без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1958Компјутеризованатомографијаврата

Укључује: ла ринкс
фа ринкс
пљу вач ну жле зду
гор њи езо фа гус
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју:
– за спи рал ну ан ги о гра фи ју 
– ин тра о пе ра тив ну 
про це ду ру на цер ви кал ној ре гји кич ме 
про це ду ру са ске ни ра њем груд ног ко ша, аб до ме на и пел ви са 
5610100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ме ких тки ва вра та
5610700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ме ких тки ва вра та 

са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ме ких тки ва вра та без, он да 

са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1959Компјутеризованатомографијакичме

Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју:
– за спи рал ну ан ги о гра фи ју 
5622000 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме, цер ви кал не 

ре ги је
5622400 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства, цер ви кал не ре ги је
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја цер ви кал не ре ги је кич ме без, 

он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5622100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме, то ра кал не 

ре ги је
5622500 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства, то ра кал не ре ги је
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја то ра кал не ре ги је кич ме без, 

он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5622300 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме, лум бо са

крал не ре ги је
5622600 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства, лум бо са крал не ре ги је
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја лум бо са крал не ре ги је кич ме 

без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5623300 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме, ви ше стру

ких ре ги ја
5623400 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства, ви ше стру ких ре ги ја
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ви ше стру ких ре ги ја кич ме 

без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
9091200 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме, не спе ци фи

ко ва них ре ги ја
9091201 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме са ин тра вен

ском при ме ном кон траст ног сред ства, не спе ци фи ко ва них ре ги ја
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја не спе ци фи ко ва них ре ги ја 

кич ме без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5621900 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кич ме са ин тра те

кал ном при ме ном кон траст ног сред ства

1960Компјутеризованатомографијагрудногкоша

Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја то рак са
Укључује: кост
зид груд ног ко ша
плу ћа



ме ди ја сти нум
пле у ру
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју:
– за спи рал ну ан ги о гра фи ју 
про це ду ру са ске ни ра њем:
– аб до ме на 
– и пел ви са 
– мо зга 
5630100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша
5630700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша са ин

тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша без, он да са, 

ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1961Компјутеризованатомографијагрудногкоша,
абдоменаипелвиса

Укључује:кост
ме ко тки во
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју:
– за спи рал ну ан ги о гра фи ју
5680100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша, аб до

ме на и пел ви са
5680700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша, аб до

ме на и пел ви са са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја груд ног ко ша, аб до ме на и пел

ви са без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1962Компјутеризованатомографијаабдомена

Укључује: ре ги ју од ди ја фраг ме до или јач ног гре бе на
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју код спи рал не ан

ги о гра фи је 
про це ду ру са ске ни ра њем:
– груд ног ко ша 
– и
– мо зга 
– пел ви са 
– пел ви са 
5640100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до ме на
Укључује: ен те ро кли зу 
ен те ро гра фи ју
5640700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до ме на са ин тра

вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до ме на без, он да са, ин тра

вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5654901 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ко ло на
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја ко ло на по сле не ком плет не 

ко ло но ско пи је
Вир ту ел на ко ло о ско пи ја

1963Компјутеризованатомографијаабдоменаикарлице

Укључује: кост
ме ко тки во
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан

ги о гра фи ју 
про це ду ру са ске ни ра њем груд ног ко ша 
5650100 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до ме на и кар ли це 
5650700 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до ме на и кар ли це 

са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства 
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до ме на и кар ли це без, он да 

са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1964Компјутеризованатомографијакарлице

Укључује: кост
ре ги ју од или јач ног гре бе на до пу бич не сим фи зе
ме кот ки во
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан

ги о гра фи ју 
про це ду ру са ске ни ра њем:
– аб до ме на 
– аб до ме на и груд ног ко ша 

5640900 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кар ли це
5641200 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кар ли це са ин тра

вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја кар ли це без, он да са, ин тра

вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
5720100 Пел ви ме три ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом
Ме ре ње ка па ци те та и ди ја ме тра пел ви са ком пју те ри зо ва ном 

то мо гра фи јом

1965Компјутеризованатомографијаекстремитета

Укључује: ру ку
кост
прст
екс тре ми те те
но гу
ме ко тки во
Искључује: ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју за спи рал ну ан

ги о гра фи ју 
5661900 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја екс тре ми те та
5662500 Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја екс тре ми те та са ин

тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства
Ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја екс тре ми те та без, он да са, 

ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

1966Осталекомпјутеризованетомографије

5735000 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом гла ве и/или вра та, са ин тра вен ском при ме ном кон траст
ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
гла ве и/или вра та без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст
ног сред ства

5735001 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом гор њих екс тре ми те та, са ин тра вен ском при ме ном кон
траст ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
гор њих екс тр ми те та без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон
траст ног сред ства

5735002 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом груд ног ко ша, са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног 
сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
груд ног ко ша без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног 
сред ства

5735003 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра
фи јом аб до ме на, са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом аб
до ме на без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Укључује: ор га не у ре ги ји од ди ја фраг ме до или јач ног гре
бе на

Искључује: аб до ми нал ну аор ту са (обо стра ном) или о фе мо
рал ном аор том до њих екс тре ми те та 

5735004 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом аб до ми нал не и би ла те рал не или о фе мо рал не аор те до
њих екс тре ми те та, са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред
ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
аб до ми нал не анд обо стра но или о фе мо рал не аор те до њих екс тре
ми те та без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

5735005 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом кич ме, са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
кич ме без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

5735006 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра
фи јом пел ви са, са ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
пел ви са без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст ног сред ства

5735007 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом до њих екс тре ми те та, са ин тра вен ском при ме ном кон
траст ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
до њих екс тре ми те та без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон
траст ног сред ства



5735008 Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо
гра фи јом оста лих обла сти, са ин тра вен ском при ме ном кон траст
ног сред ства

Спи рал на ан ги о гра фи ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
оста лих обла сти без, он да са, ин тра вен ском при ме ном кон траст
ног сред ства

19.1.4РАДИОГРАФИЈА

Ренд ге но гра фи ја
Ренд ген ско сни ма ње

1967Радиографскоснимањеглавеиливрата

Искључује: про це ду ру на цер ви кал ној ре ги ји кич ме
5790300 Ра ди о граф ско сни ма ње па ра на зал ног си ну са
5790600 Ра ди о граф ско сни ма ње ма сто ид не ко сти
5790900 Ра ди о граф ско сни ма ње пе тро за тем по рал не ко сти
5790100 Ра ди о граф ско сни ма ње ло ба ње
Укључује: кал ва ри јум
Искључује: це фа ло ме три ју 
про це ду ру на:
– ма сто ид ној ко сти
– па ра на зал ном си ну су
– пе тро за тем по рал ној ко сти 
5790200 Це фа ло ме три ја
Искључује: ор то донт ску це фа ло ме три ју 
5792700 Ра ди о граф ско сни ма ње тем по рал но ман ди бу лар ног 

згло ба
Искључује: ар тро гра фи ју 
5791500 Ра ди о граф ско сни ма ње ман ди бу ле
Искључује: про це ду ру ор то пан то мо гра фи јом 
про це ду ру на тем по рал но ман ди бу лар ном згло бу 
5791200 Ра ди о граф ско сни ма ње оста лих фа ци јал них ко сти ју
Укључује: ма лар
мак си лу
ор би ту
Искључује: про це ду ру на:
– ман ди бу ли 
– но су 
– тем по рал но ман ди бу ла ром згло бу 
9090000 Ен це фа ло гра фи ја
Ци стер но гра фи ја
Пне у мо ци стер но гра фи ја
Пне у мо ен це фа ло гра фи ја
5792400 Ра ди о граф ско сни ма ње ока
Искључује: ор би ту 
5970300 Да кри о ци сто гра фи ја
Укључује: при ме ну кон траст ног сред ства
5791800 Ра ди о граф ско сни ма ње пљу вач не жле зде
Ра ди о граф ско сни ма ње кал ку лу са пљу вач не жле зде
Си а ло гра фи ју
5973300 Ра ди о граф ско сни ма ње пљу вач не жле зде са при ме

ном кон траст ног сред ства
Си а ло гра фи ју са при ме ном кон траст ног сред ства
5792100 Ра ди о граф ско сни ма ње но са
5793000 Ра ди о граф ско сни ма ње зу ба
Сто ма то ло шко ра ди о граф ско сни ма ње 
Ор то донт ску:
– це фа ло гра фи ју
– це фа ло ме три ју
Искључује: про це ду ру на це лим усти ма 
5793300 Ра ди о граф ско сни ма ње зу ба, це ла уста
Искључује: ор то пан то мо гра фи ју 
5796000 Ор то пан то мо гра фи ја
5794200 Па ла то фа рин ге ал но ис пи ти ва ње
5793900 Па ла то фа рин ге ал но ис пи ти ва ње са флу о ро скоп

ским скри нин гом
5794500 Ра ди о граф ско сни ма ње ла ринк са
Укључује: ме ко тки во вра та

1968Радиографскоснимањекичме

Укључује: функ ци о нал ни по глед
5810000 Ра ди о граф ско сни ма ње цер ви кал ног де ла кич ме

Искључује: ра ди о граф ско сни ма ње кич ме:
– два под руч ја 
– три под руч ја
– че ти ри под руч ја 
5810300 Ра ди о граф ско сни ма ње тро ра кал ног де ла кич ме
Искључује: ра ди о граф ско сни ма ње кич ме:
– два под руч ја 
– три под руч ја 
– че ти ри под руч ја 
5810600 Ра ди о граф ско сни ма ње лум бал но са крал ног де ла 

кич ме
Ра ди о граф ско сни ма ње лум бал ног де ла кич ме
Искључује: ра ди о граф ско сни ма ње кич ме:
– два под руч ја 
– три под руч ја 
– че ти ри под руч ја 
5810900 Ра ди о граф ско сни ма ње са крал но кок ци ге ал ног де ла 

кич ме
Искључује: ра ди о граф ско сни ма ње кич ме:
– два под руч ја 
– три под руч ја 
– че ти ри под руч ја 
5970000 Дис ко гра фи ја
5972400 Ми е ло гра фи ја

1969Радиографскоснимањекичме,дваиливишеподручја

Укључује: функ ци о нал не по гле де
на два, три или че ти ри сле де ћа под руч ја кич ме:
– цер ви кал ни
– лум бал но са крал ни
– са крал но кок ци ге ал ни
– то ра кал ни
5811200 Ра ди о граф ско сни ма ње кич ме, два под руч ја
5811500 Ра ди о граф ско сни ма ње кич ме, три под руч ја
5810800 Ра ди о граф ско сни ма ње кич ме, че ти ри под руч ја

1970Радиографскоснимањеподручјарамена

5770600 Ра ди о граф ско сни ма ње кла ви ку ле
5770000 Ра ди о граф ско сни ма ње ра ме на или ска пу ле

1971Радиографскоснимањегорњихекстремитета

5750600 Ра ди о граф ско сни ма ње ху ме ру са
5750601 Ра ди о граф ско сни ма ње лак та
5751200 Ра ди о граф ско сни ма ње лак та и ху ме ру са
5750602 Ра ди о граф ско сни ма ње по длак ти це
5751201 Ра ди о граф ско сни ма ње лак та и по длак ти це
5750603 Ра ди о граф ско сни ма ње руч ног згло ба
Искључује: ис пи ти ва ње ста ро сти ко сти ју руч ног згло ба и 

ко ле на 
5750604 Ра ди о граф ско сни ма ње ша ке
5751203 Ра ди о граф ско сни ма ње ша ке и руч ног згло ба
5751202 Ра ди о граф ско сни ма ње ша ке, руч ног згло ба и по

длак ти це

1972Радиографскоснимањестернумаилиребара

5852100 Ра ди о граф ско сни ма ње стер ну ма
5852101 Ра ди о граф ско сни ма ње ре ба ра, јед но стра но
5852400 Ра ди о граф ско сни ма ње ре ба ра, обо стра но
5852401 Ра ди о граф ско сни ма ње стер ну ма и ре ба ра, јед но

стра но
5852700 Ра ди о граф ско сни ма ње стер ну ма и ре ба ра, обо стра но

1973Радиографскоснимањедојке

Ма мо гра фи ја
5930300 Ра ди о граф ско сни ма ње дој ке, јед но стра но
Искључује: га лак то гра фи ју дој ке
5930000 Ра ди о граф ско сни ма ње дој ке, обо стра но
Искључује: га лак то гра фи ју дој ке
5930301 Ра ди о граф ско сни ма ње дој ке са тер мо гра фи јом, 

јед но стра но



5930001 Ра ди о граф ско сни ма ње дој ке са тер мо гра фи јом, 
обо стра но

5930600 Га лак то гра фи ја дој ке, јед но стра на
Дук то гра фи ја млеч не жле зде, јед но стра на
5930900 Га лак то гра фи ја дој ке, обо стра на
Дук то гра фи ја млеч не жле зде, обо стра на

1974Осталарадиографскаснимањагрудногкоша

5850900 Ра ди о граф ско сни ма ње то ра кал ног ин ле та или тра
хе је

5850000 Ра ди о граф ско сни ма ње груд ног ко ша 
Ра ди о граф ско сни ма ње плу ћа и ср ца у ПА и про фил ном по

ло жа ју
Укључује: бронх
ди ја фраг му
ср це
плу ћа
ме ди ја сти нум
Искључује: про це ду ру на:
– ре бри ма 
– стер ну му 
– то ра кал ном ин ле ту 
– тра хе ји 
5850600 Ра ди о граф ско сни ма ње груд ног ко ша са флу о ро

скоп ским скри нин гом
Укључује: бронх
ди ја фраг му
ср це
плу ћа
ме ди ја сти нум
5971500 Брон хо гра фи ја
Ен до тра хе ал на брон хо гра фи ја

1975Радиографскоснимањегастроинтестиналногтракта

Искључује: не кон траст но ра ди о граф ско сни ма ње аб до ме на
5890900 Ра ди о граф ско сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу

ца или ду о де ну ма са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства
При ме на ба ри ју ма за сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу ца 

или ду о де ну ма
Укључује: пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не 

кон тра стог сред ства
Искључује: ра ди о граф ско сни ма ње езо фа гу са, же лу ца и ду о

де ну ма са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства и пра ће њем 
до колoна 

5890901 Ра ди о граф ско сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу
ца или ду о де ну ма са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства и 
скри нин гом груд ног ко ша

При ме на ба ри ју ма за сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу ца 
или ду о де ну ма са скри нин гом груд ног ко ша

Укључује: пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не 
кон тра стог сред ства

Искључује: ра ди о граф ско сни ма ње езо фа гу са, же лу ца и ду о
де ну ма са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства и пра ће њем 
до кол на и скри нин гом груд ног ко ша 

5891200 Ра ди о граф ско сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу
ца или ду о де ну ма са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства и 
про ла зом до ко ло на

При ме на ба ри ју ма за сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу ца 
или ду о де ну ма и про ла зом до ко ло на

5891201 Ра ди о граф ско сни ма ње фа ринк са, езо фа гу са, же лу
ца или ду о де ну ма са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства и 
про ла зом до ко ло на са скри нин гом груд ног ко ша

При ме на ба ри ју ма за сни ма ње езо фа гу са, же лу ца или ду о де
ну ма и про ла зом до ко ло на са скри нин гом груд ног ко ша

5891500 Ра ди о граф ско сни ма ње тан ког цре ва са при ме ном 
по зи тив ног кон траст ног сред ства

Па са жа тан ког цре ва
Укључује: пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не 

кон траст ног сред ства
Искључује: про це ду ру на ду о де ну му 
5891600 Ра ди о граф ско сни ма ње тан ког цре ва са при ме ном 

по зи тив ног кон траст ног сред ства и кли сти ром
Ба ри јум ска ен те ро кли за

Укључује:ду о де нал на ин ту ба ци ја
пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не кон траст ног 

сред ства
Искључује: про це ду ру за ре дук ци ју ин ва ги на ци је 
5892100 Ири го гра фи ја 
Оста ла ра ди о граф ска сни ма ња га стро ин те сти нал ног трак та 

са при ме ном по зи тив ног кон траст ног сред ства и кли сти ром
Укључује: ис пи ти ва ње ва зду шног кон траст ног сред ства
пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не кон траст ног 

сред ства
58921001 Од ре ђи ва ње тран зит ног вре ме на кроз ко лон
5893900 Де фе ко гра фи ја
9090600 Сни ма ње иле ал ног кон ду и та

1976Радиографскоснимањебилијарногтракта

Искључује: ин тра о пе ра тив на хо лан ги о гра фи ја 
не кон траст но ра ди о граф ско сни ма ње аб до ме на 
5892400 Хо ле ци сто гра фи ја
Гре је мов (Graham) тест
Укључује: пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не 

кон траст ног сред ства
то мо гра фи ја
5892700 Ди рект на хо лан ги о гра фи ја, по сто пе ра тив на
Хо лан ги о гра фи ја са ин јек ци јом бо је ди рект но у цев ко ја је 

оста ла у би ли јар ном трак те по сле хи ру шког за хва та
5893600 Хо лан ги о гра фи ја са ин фу зи јом кон траст ног сред

ства 
Хо лан ги о гра фи ја (не кла си фи ко ва но на дру гом ме сту)
Ин тра вен ска хо лан ги о гра фи ја

1977Радиографскоснимањеабдоменаилиперитонеума

5890000 Ра ди о граф ско сни ма ње аб до ме на
Укључује: би ли јар ни тракт
до ње га стро ин те сти нал но под руч је
ре тро пе ри то не ум
же лу дац
Искључује: про це ду ру на ури нар ном трак ту 
5976000 Пе ри то не о гра фи ја
Хер ни о гра фи ја
Укључује: упо тре бу кон траст ног сред ства

1978Интравенскапиjелографија[ИВП]

Ин фу зиј ски пи је ло грам
Укључује: пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не 

кон траст ног сред ства
то мо гра фи ју
5870600 Ин тра вен ска пиjелографија

1979Ретрограднорадиографскоснимањеуринарногсистема

5871501 Ре тро град на пиjелографија
5871800 Ре тро град на ци сто гра фи ја
5871801 Ре тро град на уре тро гра фи ја
5872100 Ре тро град на мик ци о на ци сто у ре тро гра фи ја

1980Осталарадиографскаснимањауринарногсистема

5870000 Ра ди о граф ско сни ма ње ури нар ног си сте ма
Ренд ген ско ре нал но сни ма ње без упо тре бе кон траст ног сред

ства
Укључује: бе ши ку
бу брег
уре тер
уре тру
Искључује: кон траст ну:
– ци сто гра фи ју 
– ци сто у ре тро гра фи ју 
– пиjелографију 
– уре тро гра фи ју
5871500 Ан те ро град на пиjелографија
Не фро сто грам
Пиjелостограм



1981Радиографскоснимањепелвиса

5771200 Ра ди о граф ско сни ма ње згло ба ку ка
Искључује: кон траст ну ар тро гра фи ју 
про це ду ру на вра ту фе му ра 
5772100 Ра ди о граф ско сни ма ње ин тер ног фик си ра ња фрак

ту ре фе му ра
5771500 Ра ди о граф ско сни ма ње пел ви са
Ра ди о гра ско сни ма ње по ја са пел ви са
Искључује: ра ди о граф ску пел ви ме три ју
5950300 Ра ди о граф ска пел ви ме три ја
Искључује: пел ви ме три ју ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 

1982Радиографскоснимањегениталногподручја

5971200 Хи сте ро сал пин го гра фи ја
5973600 Ва зо е пи ди ди мо гра фи ја

1983Радиографскоснимањедоњихекстремитета

5751800 Ра ди о граф ско сни ма ње фе му ра
Ра ди о гра фи ју бе дра
Искључује: про це ду ру ин тер ног фик си ра ња фрак ту ре фе му ра 
5752400 Ра ди о граф ско сни ма ње фе му ра и ко ле на
5751801 Ра ди о граф ско сни ма ње ко ле на
Искључује: ис пи ти ва ње ста ро сти ко сти ју ко ле на и руч ног 

згло ба 
5752401 Ра ди о граф ско сни ма ње ко ле на и но ге
5751802 Ра ди о граф ско сни ма ње но ге
5752402 Ра ди о граф ско сни ма ње но ге и гле жња
5752403 Ра ди о граф ско сни ма ње но ге, гле жња и сто па ла
5751803 Ра ди о граф ско сни ма ње гле жња
5752404 Ра ди о граф ско сни ма ње гле жња и сто па ла
5751804 Ра ди о граф ско сни ма ње сто па ла
Ра ди о гра фи ја пр ста на но зи

1984Испитивањекостију

5830000 Ра ди о граф ско ис пи ти ва ње ста ро сти ко сти ју згло ба 
на ру ци и ко ле на

1230600 Ден зи то ме три ја ко сти ју упо тре бом ренд ген ске ап
сорп ци о ме три је ду ал не енер ги је

Ис пи ти ва ње гу сти не ми не ра ла у ко сти ма упо тре бом ренд
ген ске ап сорп ци о ме три је ду ал не енер ги је

Напомена: Оба вља се за ус по ста вља ње ди јаг но зе: 
–и мо ни то ринг гу бит ка ко шта не ма се
–ма ле гу сти не ми не ра ла у ко сти ма
1230900 Ден зи то ме три ја ко сти ју упо тре бом кван ти та тив не 

ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је
Ис пи ти ва ње гу сти не ми не ра ла у ко сти ма упо тре бом кван ти

та тив не ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је 
Напомена: Оба вља се за ус по ста вља ње ди јаг но зе: 
–и мо ни то ринг гу бит ка ко шта не ма се
–ма ле гу сти не ми не ра ла у ко сти ма

1985Артрографија

5975100 Ар тро гра фи ја
Укључује: ис пи ти ва ње кон тра ста
пре ли ми нар но ренд ген ско сни ма ње без при ме не кон траст ног 

сред ства

1986Радиографскоснимањецелогскелета

5830600 Ра ди о граф ско сни ма ње це лог ске ле та
Огра ни че но ра ди о граф ско сни ма ње це лог ске ле та
Ске ле тал ни при каз
Укључује: ра ди о граф ско сни ма ње че ти ри или ви ше под руч ја 

ске ле та

1988Осталарадиографскаснимања

5973900 Си но гра фи ја зи да груд ног ко ша
5973901 Си но гра фи ја зи да аб до ме на

5973902 Си но гра фи ја ре тро пе ри то не у ма
5973903 Оста ле си но гра фи је
Фи сту ло гра фи ја
9090300 Ра ди о граф ско сни ма ње ме ких тки ва, ко је ни је ниг де 

кла си фи ко ва но
9090900 Ра ди о граф ско сни ма ње оста лих обла сти

19.1.5АНГИОГРАФИЈА

Искључује: про це ду ру са ди ги тал ном суп трак ци о ном тех
ни ком

1989Артериографија

5997003 Пе ри фер на ар те ри о гра фи ја
5997004 Оста ле ар те ри о гра фи је
Искључује: про це ду ру са маг нет ном ре зо нан цом 
про це ду ру на:
– аор ти 
– це ре брал ним крв ним су до ви ма 
– ко ро нар ној ар те ри ји 
– пе ри фер ној ар те ри ји 

1990Осталеангиографскепроцедуре

1121500 Фо то граф ско сни ма ње ре ти не јед ног ока
Укључује: ин тра вен ску ин јек ци ју бо је
ви ше стру ке екс по зи ци је
1121800 Фо то граф ско сни ма ње ре ти не оба ока
Укључује: ин тра вен ску ин јек ци ју бо је
ви ше стру ке екс по зи ци је
9618800 Оста ла фо то граф ска сни ма ња ока
Фо то граф ско сни ма ње пред њег сег мен та
Укључује: ин тра вен ску ин јек ци ју бо је
ви ше стру ке екс по зи ци је
јед но или оба ока
5975400 Лим фан ги о гра фи ја
Укључује: пра те ће ра ди о граф ско сни ма ње
5997002 Це ре брал на ан ги о гра фи ја
5990303 Аор то гра фи ја
Искључује: про це ду ру са ди ги тал ном суп трак ци о ном ан ги

о гра фи јом 
5971800 Фле бо гра фи ја
Ве но гра фи ја
Искључује: про це ду ру ну кле ар но ме ди цин ским сни ма њем 
5997000 Ан ги о гра фи ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту

1991Ангиографијамагнетномрезонанцом

Укључује: кон траст но сред ство
9090200 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом гла ве или 

вра та
9090201 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом гор њих екс

тре ми те та
9090202 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом груд ног ко ша
Укључује: мор фо ло ги ју ср ца
9090203 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом кич ме
9090204 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом аб до ме на
9090205 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом пел ви са
9090206 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом до њих екс

тре ми те та
9090207 Ан ги о гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом оста лих обла

сти

19.1.6ДИГИТАЛНОСУПТРАКЦИОНААНГИОГРАФИЈА
[ДСА]

Напомена: Низприкупљањаподатака – ин јек ци ја кон траст
ног сред ства, при ку пља ње по да та ка и ге не ри са ње трај ног за пи са

1992Дигиталносуптракционаангиографијаглавеиливрата

Укључује: аор то гра фи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се лек тив на ка те те ри за ци ја 



6000000 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка

6000001 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та са аор то гра фи јом лу ка, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња 
по да та ка

6000300 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка

6000301 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та са аор то гра фи јом лу ка, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља
ња по да та ка

6000600 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка

6000601 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та са аор то гра фи јом лу ка, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља
ња по да та ка

6000900 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка

6000901 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гла ве или 
вра та са аор то гра фи јом лу ка, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња 
по да та ка

1993Дигиталносуптракционаангиографијаторакса

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се лек тив на ка те те ри за ци ја 
6001200 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја то рак са, три 

или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка
6001500 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја то рак са, од 

че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка
6001800 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја то рак са, од 

се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка
6002100 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја то рак са, де

сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка

1994Дигиталносуптракционаангиографијаабдомена

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се лек тив на ка те те ри за ци ја 
6002400 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аб до ме на, 

три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка
6002700 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аб до ме на, 

од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка
6003000 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аб до ме на, 

од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка
6003300 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аб до ме на, 

де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка

1995Дигиталносуптракционаангиографијагорњих
екстремитета

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се лек тив на ка те те ри за ци ја 
6003600 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс

тре ми те та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед но стра на
6003601 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс

тре ми те та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо стра на
6003900 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс

тре ми те та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед
но стра на

6003901 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс
тре ми те та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо
стра на

6004200 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс
тре ми те та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед но
стра на

6004201 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс
тре ми те та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо
стра на

6004500 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс
тре ми те та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед но
стра на

6004501 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја гор њих екс
тре ми те та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо стра на

1996Дигиталносуптракционаангиографијадоњих
екстремитета

Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се лек тив на ка те те ри за ци ја 
Искључује: про це ду ру са аор то гра фи јом 
6004800 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс

тре ми те та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед но стра на
6004801 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс

тре ми те та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо стра на
6005100 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс

тре ми те та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед
но стра на

6005101 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс
тре ми те та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо
стра на

6005400 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс
тре ми те та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед
но стра на

6005401 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс
тре ми те та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо
стра на

6005700 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс
тре ми те та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка, јед но
стра на

6005701 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја до њих екс
тре ми те та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка, обо стра на

1997Дигиталносуптракционаангиографијааортеидоњих
екстремитета

Укључује: аор то гра фи ју
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– се лек тив на ка те те ри за ци ја 
6006000 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до

њих екс тре ми те та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка, 
јед но стра на

6006001 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, три или ма ње ни зо ва при ку пља ња по да та ка, 
обо стра на

6006300 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та
ка, јед но стра на

6006301 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, од че ти ри до шест ни зо ва при ку пља ња по да та
ка, обо стра на

6006600 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та
ка, јед но стра на

6006601 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, од се дам до де вет ни зо ва при ку пља ња по да та
ка, обо стра на

6006900 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка, 
јед но стра на

6006901 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја аор те и до
њих екс тре ми те та, де сет или ви ше ни зо ва при ку пља ња по да та ка, 
обо стра на

1998Осталедигиталносуптракционеангиографије

6007200 Ди ги тал но суп трак ци о на се лек тив на ар те ри о гра
фи ја или ве но гра фи ја, је дан крв ни суд

Првошифрирати:
– ди ги тал ну суп трак ци о ну ан ги о гра фи ју, по обла сти
6007500 Ди ги тал но суп трак ци о на се лек тив на ар те ри о гра

фи ја или ве но гра фи ја, два крв на су да
Првошифрирати:
– ди ги тал ну суп трак ци о ну ан ги о гра фи ју, по обла сти
6007800 Ди ги тал но суп трак ци о на се лек тив на ар те ри о гра

фи ја или ве но гра фи ја, три крв на су да
Првошифрирати:
– ди ги тал ну суп трак ци о ну ан ги о гра фи ју, по обла сти
5997001 Ди ги тал но суп трак ци о на ан ги о гра фи ја не кла си фи

ко ва на на дру гом ме сту



19.1.7ФЛУОРОСКОПИЈА

1999Флуороскопија

Искључује: про це ду ру са:
– ан ги о гра фи јом 
– па ла то фа рин ге ал но ис пи ти ва ње 
– ра ди о граф ско сни ма ње груд ног ко ша 
6050300 Флу о ро ско пи ја
Уколикосеобавља,шифриратиодвојеноиследеће:
– ин су фла ци ја ва зду ха 
5976300 Ин су фла ци ја ва зду ха за вре ме флу о ро скоп ског сни

ма ња
Првошифрирати:
– флу о ро ско пи ју 

19.1.8НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКОСНИМАЊЕ

Ну кле ар но ме ди цин ско ске ни ра ње
Ра ди о и зо топ ско ске ни ра ње
Укључује: ра ди о и зо топ ско функ ци о нал но ис пи ти ва ње
Искључује: ис пи ти ва ње маг нет ном ре зо нан цом [МР] 

2000Нуклеарномедицинскоиспитивањемозга

Укључује:упо тре бу:
– ра ди о ак тив ног обе ле жи ва ча
– ра ди о и зо то па
– ра ди о ну кли да
дво ди мен зи о нал но сни ма ње
6140500 Ис пи ти ва ње мо зга са упо тре бом кон траст ног сред

ства ко ја про ла зе крв номо жда ну ба ри је ру
Це ре брал на ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја еми си је по је ди

нач ног фо то на [SPECT] са упо тре бом кон траст ног сред ства ко ја 
про ла зе крв номо жда ну ба ри је ру

61405001 Ис пи ти ва ње CBF мо зга мул ти де тек тор ска ме то да, 
ин тра ка ро тид на 

61405002 Ис пи ти ва ње CBF мо зга ин тра вен ска ме то да
61405003 Ис пи ти ва ње цир ку ла ци је мо зга (га ма ка ме ра, ра

чу нар)
61405004 Кван ти та тив на об ра да па ра ме та ра мо жда не цир ку

ла ци је
61405005 SPECTме то да за де тек ци ју функ ци о нал ног ин те

гри те та до па ми нер гиј ског си сте ма на ни воу стри ја ту ма при ме ном 
јо флу па на 123J

6140200 Ис пи ти ва ње це ре брал не пер фу зи је еми си о ном ком
пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним фо то ни ма 

Це ре брал на ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја еми си је по је ди
нач ног фо то на 

Искључује: це ре брал ну по зи трон ску еми си о ну то мо гра фи ју 
– про це ду ру са упо тре бом кон траст ног сред ства за крв номо

жда ну ба ри је ру 
61402001 То мо граф ска ди јаг но сти ка жа ри шних ле зи ја мо зга 

сцин ти гра фи ја мо зга – SPECT ме то да
61402002 Се квен ци јал на сцин ти гра фи ја мо зга
6155900 Це ре брал на по зи трон ска еми си о на то мо гра фи ја 
Искључује: це ре брал ну ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју еми

си је по је ди нач ног фо то на 
– про це ду ру са упо тре бом кон траст ног сред ства за крв номо

жда ну ба ри је ру 

2001Нуклеарномедицинскоиспитивањесузнихканала
илипљувачнихжлезда

6149500 Сцин ти гра фи ја су зног ка на ла
6137200 Сцин ти гра фи ја пљу вач них жле зда

2002Еквилибријумскарадионуклиднавентрикулографија

Укључује:дво ди мен зи о нал но сни ма ње
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју еми си је по је ди нач ног фо то на 

[SPECT]
Напомена: Про це ду ре опи са не под ши фра ма 6131600, 

6131700 и 6131701 од но се се на упо тре бу соб ног би ци кла или 
тра ке за хо да ње и/или ин јек ци је ме ди ка мен та

6131300 Екви ли бри јум ска ра ди о ну клид на вен три ку ло гра
фи ја

6131400 Екви ли бри јум ска ра ди о ну клид на вен три ку ло гра
фи ја са ис пи ти ва њем пр вог про ла ска кр ви

6131401 Екви ли бри јум ска ра ди о ну клид на вен три ку ло гра
фи ја са ис пи ти ва њем шан та ср ца

6131600 Екви ли бри јум ска ра ди о ну клид на вен три ку ло гра
фи ја са ин тер вен ци јом

6131700 Екви ли бри јум ска ра ди о ну клид на вен три ку ло гра
фи ја са ин тер вен ци јом и ис пи ти ва њем пр вог про ла ска кр ви

6131701 Екви ли бриј ска ра ди о ну клид на вен три ку ло гра фи ја 
са ин тер вен ци јом и ис пи ти ва њем шан та ср ца

2003Испитивањемиокардијалнеперфузије

Укључује: дво ди мен зи о нал но сни ма ње
Искључује: про це ду ру са ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 

еми си је по је ди нач ног фо то на 
6130200 Ис пи ти ва ње ми о кар ди јал не пер фу зи је у стре су
6130201 Ис пи ти ва ње ми о кар ди јал не пер фу зи је у ми ро ва њу
6130600 Ком би но ва но ис пи ти ва ње ми о кар ди јал не пер фу зи

је у стре су и ми ро ва њу
9090501 По зи трон ска еми си о на то мо гра фи ја ми о кар да
Укључује: упо тре бу:
– ра ди о ак тив ног обе ле жи ва ча
– ра ди о и зо то па
– ра ди о ну кли да

2004Испитивањемиокардијалнеперфузије
сакомпјутеризованомтомографијомемисијепојединачног

фотона[SPECT]

Укључује: дво ди мен зи о нал но сни ма ње
6130300 Пер фу зи о на сцин ти гра фи ја ми о кар да у стре су са 

еми си о ном ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним фо то
ни ма 

6130301 Пер фу зи о на сцин ти гра фи ја ми о кар да у ми ро ва њу 
са еми си о ном ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним 
фо то ни ма 

6130700 Пер фу зи о на сцин ти гра фи ја ми о кар да у стре су и 
ми ро ва њу са ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је ди
нач ним фо то ни ма 

2005Осталануклеарномедицинскаиспитивања
крвнихсудова

6132000 Ис пи ти ва ње шан та ср ца
Искључује: екви ли бри јум ску ра ди о ну клид ну вен три ку ло

гра фи ју 
6132001 Ис пи ти ва ње пр вог про ла ска кр ви кроз ср це – ра ди

о ну клид на ан ги о кар ди о гра фи ја
Искључује: екви ли бри јум ску ра ди о ну клид ну вен три ку ло

гра фи ју 
6131000 Сцин ти гра фи ја акут ног ин фарк та ми о кар да
Укључује:дво ди мен зи о нал но сни ма ње
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју еми си је по је ди нач ног фо то на 
6141700 Ис пи ти ва ње ди на мич ког про то ка кр ви
Искључује: про це ду ру са:
– ве но гра фи јом 
– ис пи ти ва ње ко сти ју у це лом те лу 
6141701 Кван ти та тив но ис пи ти ва ње ре ги о нал ног во лу ме на 

кр ви
61417011 Кван ти та тив насе лек тив на про це на ар те риј ске ва

ску ла ри за ци је је тре
61417012 Про це на порт носи стем ске ко ла те рал не цир ку ла

ци је
6146500 Ну кле ар но ме ди цин ска ве но гра фи ја
6149900 Ис пи ти ва ње ин тра ар те риј ске пер фу зи је че сти ца
6146900 Лим фо сцин ти гра фи ја

2006Перфузијаплућаилииспитивањевентилације

Укључује: дво ди мен зи о нал но сни ма ње
ком пју те ри зо ва ну то мо гра фи ју еми си је по је ди нач ног фо то на



6132800 Пер фу зи о на сцин ти гра фи ја плу ћа
6134000 Вен ти ла ци о на сцин ти гра фи ја плу ћа
Укључује: про це ду ру са упо тре бом:
– аеро со ла
– тех не га са
– ксе нон ског га са
6134800 Пер фу зи о на и вен ти ла ци о на сцин ти гра фи ја плу ћа
Укључује: про це ду ру са упо тре бом:
– аеро со ла
– тех не га са
– ксе нон ског га са

2007Нуклеарномедицинскоиспитивање
гастроинтестиналногтракта

6137600 Сцин ти граф ско ис пи ти ва ње тран зи та јед ња ка
6137300 Сцин ти граф ско ис пи ти ва ње га стро е зо фа ге ал ног 

ре флук са
6138100 Сцин ти граф ско ис пи ти ва ње пра жње ња же лу ца
6138300 Сцин ти граф ско ис пи ти ва ње ком би но ва ног пра жње

ња теч ног и чвр стог са др жа ја из же лу ца
6136400 Сцин ти гра фи ја кр ва ре ња у ди ге стив ном трак ту 

RBC
6136800 Сцин ти гра фи ја ек то пич не же лу дач не слу зни це – 

Ме ке ло вог (Meckel) ди вер ти ку лу ма
6138400 Ра ди о ну клид но ис пи ти ва ње тран зи та ко ло на

2008Реналнонуклеарномедицинскоиспитивање

6138600 Ди нам ска сцин ти гра фи ја бу бре га
Укључује: ком пју тер ску ана ли зу
пер фу зи ју
ре но грам ске сним ке
Искључује: про це ду ру на ко ри бу бре га (ре нал ном кор тек су) 
61386001 Од ре ђи ва ње ре ла тив не ди стри бу ци је бу бре жне 

функ ци ја
61386002 Де тек ци ја мо бил но сти бу бре га
6138900 Ди нам ска сцин ти гра фи ја бу бре га са прет ход ном 

при ме ном ди у ре ти ка или ин хи би то ра кон вер та зе ан ги о тен зи на, 
[АЦЕ] ин хи би то ра

Ис пи ти ва ње ре нал не ре фе рент не ли ни је са прет ход ном при
ме ном ди у ре ти ка или АЦЕ  ин хи би то ра

6139000 Ди нам ска сцин ти гра фи ја бу бре га пра ће на упо тре
бом ди у ре ти ка и дру гим ре нал ним ис пи ти ва њем

Ис пи ти ва ње ре нал не ре фе рент не ли ни је пра ће но упо тре бом 
ди у ре ти ка и дру гим ре нал ним ис пи ти ва њем

6138601 Ста тич ка сцин ти гра фи ја бу бре га
Укључује: дво ди мен зи о нал но сни ма ње
6138700 Ста тич ка сцин ти гра фи ја бу бре га са еми си о ном 

ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним фо то ни ма
6139300 Ком би но ва ни пре глед и ис пи ти ва ње бу бре га
Ком би но ва ни пре глед и ис пи ти ва ње бу бре га пра ће но про во

ка ци јом ин хи би то ра кон вер та зе ан ги о тен зи на, [АЦЕ] ин хи би то ра 
и ис пи ти ва њем ре фе рент не ли ни је

2009Локализованонуклеарномедицинско
испитивањекостију

Укључује: ис пи ти ва ње:
– про то ка кр ви
Искључује: про це ду ру на згло бо ви ма 
6144600 Ци ља на сцин ти гра фи ја ко сти ју
6144900 Ци ља на сцин ти гра фи ја ко сти ју са ком пју те ри зо ва

ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма 
6144500 Ци ља на сцин ти гра фи ја кост не ср жи

2010Локализованонуклеарномедицинско
испитивањезглобова

Укључује: ис пи ти ва ње:
– про то ка кр ви
6144601 Ци ља на сцин ти гра фи ја згло бо ва
6144901 Ци ља на сцин ти гра фи ја згло бо ва са ком пју те ри зо ва

ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма

2011Нуклеарномедицинскоиспитивањекостијууцеломтелу

6142100 Сцин ти гра фи ја це лог ске ле та
61421001 Сцин ти гра фи ја ске ле та по мо ћу ра ди о ак тив ног 

строн ци ју ма (87Sr;89Sr)
6142500 Сцин ти гра фи ја це лог те ла уз еми си о ну ком пју те ри

зо ва ну то мо гра фи ју по је ди нач ним фо то ни ма
6144100 Сцин ти гра фи ја кост не ср жи це лог те ла

2012Нуклеарномедицинскоиспитивањецелогтела

Искључује: ис пи ти ва ње ко сти ју у це лом те лу 
6142600 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу јо да
Укључује: при ме ну ти ро тро пи на „alfa-rch”
6142900 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу га ли ју ма
61429001 Ди јаг но сти ка кар ци но ма ко же 32P 
6143000 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу га ли ју ма са ком

пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма 
јед но под руч је те ла

6144200 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу га ли ју ма са ком
пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма 
два или ви ше под руч ја те ла

6143700 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу та ли ју ма
6143800 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу та ли ју ма са ком

пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма
6143300 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу ће ли ја обе ле же

них тех ни ци ју мом
6143400 Сцин ти гра фи ја це лог те ла по мо ћу ће ли ја обе ле же

них тех ни ци ју мом и ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по
је ди нач ним фо то ни ма 

6152300 По зи трон ска еми си о на то мо гра фи ја це лог те ла
Укључује:упо тре бу:
– ра ди о ак тив ног обе ле жи ва ча
– ра ди о и зо то па
– ра ди о ну кли да
дво ди мен зи о нал но сни ма ње

2013Локализованонуклеарномедицинскоиспитивање

Искључује: про це ду ру на:
– ко сти 
– згло бу 
6145000 Ци ља на сцин ти гра фи ја по мо ћу га ли ју ма
6145300 Ци ља на сцин ти гра фи ја по мо ћу га ли ју ма са ком пју

те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним фо то ни ма
6145400 Ци ља на сцин ти гра фи ја по мо ћу ће ли ја обе ле же них 

тех ни ци ју мом 99Tc
61454001 Ци ља на сцин ти гра фи ја мо зга тех ни ци ју мом 99Tc
6145700 Ци ља на сцин ти гра фи ја по мо ћу ће ли ја обе ле же них 

тех ни ци ју мом 99Tc ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач
ним фо то ни ма 

61457001 Ци ља на сцин ти гра фи ја гла ве и вра та по мо ћу ће ли
ја ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним фо то ни ма

61457002 Ци ља на сцин ти гра фи ја мо зга по мо ћу ће ли ја ком
пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом по је ди нач ним фо то ни ма

6145800 Ци ља на сцин ти гра фи ја по мо ћу та ли ју ма
6146100 Ци ља на сцин ти гра фи ја по мо ћу та ли ју ма и ком пју

те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма
9090503 Ци ља на сцин ти гра фи ја не кла си фи ко ва на на дру гом 

ме сту, са то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма
Укључује:упо тре бу:
– ра ди о ак тив ног обе ле жи ва ча
– ра ди о и зо то па
– ра ди о ну кли да
дво ди мен зи о нал но сни ма ње

2014Осталануклеарномедицинскаиспитивања

6135200 Ко ло ид на сцин ти гра фи ја је тре и сле зи не са ста тич
ким сни ма њем

Искључује: про це ду ру са ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом 
еми си је по је ди нач ног фо то на

6135300 Ко ло ид на сцин ти гра фи ја је тре и сле зи не са ком пју
те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је ди нач ним фо то ни ма

Укључује: дво ди мен зи о нал но сни ма ње



6135600 Ра ди о ну клид но ис пи ти ва ње ва ску ла ри за ци је је тре
6135601 Ра ди о ну клид но ис пи ти ва ње ва ску ла ри за ци је сле зи не
6136000 Хе па то би ли јар на сцин ти гра фи ја
6136100 Хе па то би ли јар на сцин ти гра фи ја са фор мал ном 

кван ти фи ка ци јом по сле од ре ђи ва ња основ них па ра ме та ра 
Ди на мич ка хе па то би ли јар на сцин ти гра фи ја
6136900 Сцин ти гра фи ја со ма то ста тин ских ре цеп то ра обе ле

же ним ок тре о ти дом
Укључује: ок тре о тид ну сцин ти гра фи ју
6147300 Сцин ти гра фи ја ти ре о ид не жле зде
Укључује: ме ре ње кон цен тра ци је јо да
6148000 Сцин ти гра фи ја па ра ти ре о ид них жле зда
6148400 Сцин ти гра фи ја над бу бре жних жле зда
6148500 Сцин ти гра фи ја над бу бре жних жле зда са ре нал ном 

ло ка ли за ци јом и ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом еми си је по је
ди нач ног фо то на (SPECT)

6139700 Ну кле ар но ме ди цин ска ци сто у ре те ро гра фи ја
Ди рект на ци сто гра фи ја
9090700 Ин ди рект на ну клер но ме ди цин ска ци сто гра фи ја
6141300 Сцин ти граф ско ис пи ти ва ње про ход но сти шан та це

ре бро спи нал не теч но сти
6140900 Сцин ти гра фи ја то ка це ре бро спи нал не теч но сти
6149901 Сцин ти грф ско ис пи ти ва ње Ле Ви но вог (Le Veen) 

шан та
Ис пи ти ва ње пе ри то не ал новен ског шан та
6140100 Сцин ти гра фи ја те сти са
61401001 Сцин ти граф ска де тек ци ја ва ри ко це ле
9091000 Ну кле ар но ме ди цин ско ис пи ти ва ње оста лих обла

сти или ор га на
90910001 Аб до мен ска ра ди о и му но сцин ти гра фи ја (SPECT)
90910002 Пе нил на ан ги о сцин ти гра фи ја

19.1.9СНИМАЊЕМАГНЕТНОМРЕЗОНАНЦОМ[МР]

2015Магнетнарезонанца

9090100 Маг нет на ре зо нан ца мо зга
Искључује: функ ци о нал ну маг нет ну ре зо нан цу мо зга 
9090109 Функ ци о нал на маг нет на ре зо нан ца мо зга
Укључује:ма пи ра ње еле квент них зо на мо зга стан дар ди зо ва

ном ба те ри јом за да та ка
90901091 Пер фу зи о на маг нет на ре зо нан ца
90901092 Ди фу зи о на маг нет на ре зо нан ца
90901093 Маг нет на ре зо нан ца – спек тро ско пи ја 
9090101 Маг нет на ре зо нан ца гла ве
Укључује: ли це
ор би ту
си ну се (ет мо ид ни)(фрон тал ни)(мак си лар ни)(сфе но ид ни)
ко сти ло ба ње
Искључује: про це ду ру на мо згу:
– функ ци о нал ну 
– (не кла си фи ко ва ну на дру гом ме сту) 
9090102 Маг нет на ре зо нан ца вра та
Искључује: про це ду ру на цер ви кал ном под руч ју кич ме
9090103 Маг нет на ре зо нан ца кич ме
Укључује: кич ме ну мо жди ну
9090104 Маг нет на ре зо нан ца груд ног ко ша
Укључује:ср це
9090110 Mагнетна ре зо нан ца дој ке
9090105 Маг нет на ре зо нан ца аб до ме на
90901051 Ен те ро гра фи ја маг нет ном ре зо на на цом
90901052 Ен те ро кли за маг нет ном ре зо нан цом 
90901053 Хо лан ги о пан кре а то гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом
9090106 Маг нет на ре зо нан ца пел ви са
Укључује: бе ши ку
про ста ту
90901061 Уро гра фи ја маг нет ном ре зо нан цом
9090107 Маг нет на ре зо нан ца екс тре ми те та
9090108 Маг нет на ре зо нан ца оста лих обла сти
Укључује: до ток кр ви у ко шта ну срж
90901081 МР спек тро ско пи ја
90901082 Ди фу зи о ни МР пре глед (DWI)
90901083 Не ди фу зи о ни МР пре глед (PWI)
90901084 Ди нам ско кон траст но сни ма ње (DCI)

90901085 Да ва ње кон тра ста код сни ма ња маг нет ном ре зо
нан цом

19.1.10ОСТАЛЕПРОЦЕДУРЕСНИМАЊА

2016Осталепроцедуреснимања

9090400 Тер мо гра фи ја, не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту
Искључује: тер мо гра фи ју дој ке са ра ди о граф ским сни ма њем

ДЕОII

ДВА ДЕ СЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

20ПСИХИЈАТРИЈА

090001 По вр шин ска ин ди ви ду ал на пси хо те ра пи ја
090002 Ду бин ска ин ди ви ду ал на пси хо те ра пи ја
090003 Груп на пси хо те ра пи ја – по јед ној се ан си
090004 Ин фор ма тив ни ин тер вју пси хо ло га
090005 Ком плет на екс пло ра тив на и ди јаг но стич ка об ра да 

пси хо ло га
090006 Ди јаг но стич ко об сер ви ра ње де те та игром
090007 Ис пи ти ва ње пси хо мо тор ног раз во ја у нај ра ни јем де

тињ ству до 5 го ди на ста ро сти
090008 Ин ди ви ду ал ни пси хо ло шки трет ман па ци јен та
090009 Ин ди ви ду ал ни рад пси хо ло га са ро ди те љи ма
090010 Кон сул та ци ја пси хо ло га
090011 Са ве то дав ни ин тер вју
090012 Пи сме ни на лаз и ми шље ње пси хо ло га
090013 Бр за про це на ин те ли ген ци је
090014 Те стов но ком плет но ис пи ти ва ње ин те ли ген ци је
090015 По ро дич на или брач на пси хо те ра пи ја
090016 Ис пи ти ва ње по је дич них пси хо мо тор них функ ци ја
090017 Екс пло а ра ци ја лич но сти
090018 Ис пи ти ва ње пси хо мо тор них спо соб но сти
090019 Про це на ор ган ског оште ће ња
090020 Ди фе рен ци јал на ди јаг но за – те сто ви – об ра да
090021 Со ци о те ра пиј ска и ин ди ви ду ал на се ан са
090022 Тим ска об ра да
090023 Ин фор ма тив ни ин тер вју пси хи ја тра
090024 Ко ми сиј ска кли нич ка екс пер ти за – пси хи ја триј ска
090025 Ин те зив ни дис пан зер ски трет ман бо ле сни ка у за ви

сно сти – де тек ци о на те ра пи ја, со ци о те ра пиј ски трет ман ука зи ва
ње по мо ћи

090026 Кућ на пси хи ја триј ска за шти та
090027 Со ци јал на ан ке та на те ре ну
090028 Со ци јал на ан ке та у уста но ви
090029 Ко ми сиј ски не у роп си хи ја триј ски пре глед од стра не 

ве шта ка
090030 Ко ми сиј ски не у роп си хи ја триј ски пре глед ис пи та ни ка 

од стра не 3 ве шта ка
090031 Ко ми сиј ски не у роп си хи ја триј ски пре глед ис пи та ни ка 

уз кон сул та ци ју на став ни ка (про фе со ра, до цен та) без при ка за ис
пи та ни ка

090032 Ко ми сиј ски не у роп си хи ја триј ски пре глед ис пи та ни ка 
уз кон сул та ци ју на став ни ка (про фе со ра, до цен та) са при ка зом ис
пи та ни ка

090033 Екс пер ти за (да ва ње ми шље ња) од стра не јед бог ве
шта ка у ком пли ков ним слу ча је ви ма

090034 Екс пер ти за (да ва ње ми шље ња) од стра не јед ног ве
шта ка у оста лим слу ча је ви ма

090035 Да ва ње кра ћих из ве шта ја о ра ни је ле че ним ис пи та
ни ци ма

090036 Про у ча ва ње суд ских спи са ку ца них ма ши ном (од 
стра не јед ног ве шта ка)

090037 Про у ча ва ње суд ских спи са пи са них ру ком од стра не 
јед ног ве шта ка

090038 Про це на ин те лек тал них спо соб но сти
090039 Пи сме ни на лаз и ми шље ње со ци јал ног рад ни ка
090040 Со ци о те ра пиј ски трет ман у пред у зе ћу, шко ли и по

ро ди ци
090041 Про ду жна груп на со ци о те ра пи јавред ност услу ге по 

па ци јен ту



090042 Груп на со ци о те ра пи ја
090043 Ин фор ма тив ни ин тер вју со ци јал ног рад ни ка
090044 Са ве то дав ни ин тер вју со ци јал ног рад ни ка
090045 Со ци о те ра пиј ски рад са чла но ви ма по ро ди це или ко

лек ти ва
090046 Са рад ња са слу жба ма и струч ња ци ма со ци јал не и 

здрав стве не за шти те и дру гих ин сти ту ци ја
090047 Уче ство ва ње со ци јал ног рад ни ка у струч ном ти му
090048 Од ре ђи ва ње елек тро дер мал не ак тив но сти
090049 Гра фич ко ре ги стро ва ње пре мо ра
090050 Ис пи ти ва ње ко ор ди на ци је по кре та
090051 Ис пи ти ва ње ак тив но сти днев ног жи во та
090052 Ис пи ти ва ње рад них на ви ка и ин те ре со ва ња
090053 Екс пер ти за – да ва ње на ла за и ми шље ња од стра не два 

ве шта ка у ком пли ко ва ним слу ча је ви ма
090054 Екс пер ти за – да ва ње на ла за и ми шље ња од стра не два 

ве шта ка у оста ли слу ча је ви ма
090055 Екс пер ти за – да ва ње на ла за и ми шље ња од стра не 

три ве шта ка у ком пли ко ва ним слу ча је ви ма
090056 Екс пер ти за – да ва ње на ла за и ми шље ња од стра не 

три ве шта ка у оста лим слу ча је ви ма 
090057 На лаз и ми шље ње на осно ву уви да у ме ди цин ску до

ку мен та ци ју у ком пли ко ва ном слу ча ју
090058 На лаз и ми шље ње на осно ву уви да у ме ди цин ску до

ку мен та ци ју у оста лим слу ча је ви ма
090060 Ин тен зив на те ра пи ја те ра пиј ски ре зи стент них афек

тив них пси хо за
090061 Спе ци ја ли стич ки пси хи ја триј ски пре глед
090062 Спе ци ја ли стиц ки пси хи ја триј ски пре глед про фе со ра
090063 Спе ци ја ли стич ки пси хи ја триј ски пре глед до цен та и 

при ма ри ју са
090064 Кон сул та тив ни спе ци јал.пси хи ја тр.пре глед у дру гој 

уста но ви
090065 Кон сул та тив ни спе ци ја ли стич ки пси хи ја триј ски пре

глед у дру гој уста но ви – про фе сор
090066 Кон сул та тив ни спе ци ја ли стич ки пси хи ја триј ски пре

глед у дру гој уста но ви – до цент или при ма ри јус
090068 Се лек тив на по ро дич на те ра пи ја па ра но ид них и сцх.

пси хо за
090069 Еј сен ков (Eysenck) упит ник за про це ну лич но сти
090070 Ро зен бер гов (Rosenberg) упит ник о са мо по што ва њу
090071 NarcissisticpersonalityinventoryRaskinHall
090072 Струк ту ри ра ни упит ник за про це ну лич но сти – Тај

рер (Tyrer)
090073 Ен ди котСпи це ров (Endicott-Spitzer) упит ник за про

це ну лич но сти
090074 Фо улд сов (Foulds) упит ник за про це ну цр та лич но сти
090075 Гун дер со нов (Gunderson) упит ник за гра нич не слу ча

је ве
090076 Ха мил тон (Hamilton) реј тинг ска ла за де пре си ју
090077 БПРС (BPRS) ска ла за пси хо зе
090078 МА ДРС (MADRS) ска ла за де пре си ју
090079 Се кун дар на и тер ци јал на пре вен ци ја
090089 Тран сак ци о нал на пси хо те ра пи ја
090090 Ауто ге ни тре нинг
090091 Бор дер лајн (borderline) пси хо те ра пи ја са ана ли зом 

објек тал них од но са
090094 Груп на пси хо те ра пи ја – гру пе су сре та ња – Ро џер сов 

(Rogers) ме тод
090095 Бек (Beck) ска ла за де пре си је
090096 Дек са ме та зон ски тест за де пре си ју
090097 Не у роп си хо ло шко ис пи ти ва ње прак си је,го во ра и со

ма тог но зи је
090098 Спе ци ја ли зо ва на ска ла за пре дик ци ју су и цид но сти
090099 Про лак тин ди јаг но стич ки тест
090100 ГХ ди јаг но стич ки тест
090101 Ди јаг но стич ки ТРХ – ТСХ тест
090102 Монт го ме риАс берг (Montgomery–Åsberg) ска ла
090103 L.I.C.Е.Т. ска ла за пси хи ја триј ске бо ле сни ке
090104 PSE ска ла
090105 Сон ди јев (Szondi) тест ис пи ти ва ња лич но сти
090106 Рор ша хов (Rorschach) тест ис пи ти ва ња лич но сти
090107 Јун гов (Jung) асо ци јал ни екс пе ри мент – тест ис пи ти

ва ња лич но сти

090108 Гин терАмо нов (Günter-Ammon) тест ди јаг но сти ке 
его струк ту ре

090109 Ши дик (Schidik) тест пер со нал не струк ту ре
090110 Ли хе ров (Licher) ко лор тест
090111 Bартег (Wartegg) тест про јек тив ног ис пи ти ва ња лич

но сти
090112 Лу би ји ни Графд – мо тор ни те сто ви
090113 Ви скон син Кард (WisconsinCard) сор тинг тест
090114 Бен тон (Benton) тест090115 Бен дерГе шталт (Bender-

Gestalt) мо тор тест
090116 Реј (Rey) тест
090117 Ели зир (Elyzir) тест
090118 Пор те ус мејз (Porteusmaze) тест
090119 Bехслеров (Wechsler) тест пам ће ња
090120 Тест де мен ци је Те о до ра Кол ма на (TheodoreKolman)
090200 При ја ва и кон трол на при ја ва ма лиг них, ин фек тив них 

и не у роп си ја триј ских обо ље ња
090201 При пре ма за пси хо ло шко ис пи ти ва ње
090202 Пси хо ло шко ис пи ти ва ње
090203 Ана ли за ре зул та та до би је них пси хо ло шким ис пи ти

ва њем, ин те гра ци ја и фор ми ра ње за кљу ча ка
090204 Пи са ње на ла за и ми шље ње
090205 Уче шће у пи са њу екс пер ти зних ми шље ња
090206 Са ста нак ти ма те ра пе у та
090207 Пла ни ра ни ин тер вју
090208 При ку пља ње хе те роанам не стич ких по да та ка на те

ре ну
090209 Са ста нак са ве та ТЗ
090210 Со ци о те ра пиј ски рад са чла но ви ма по ро ди це у кућ

ним усло ви ма
090211 По ро дич на груп на со ци о те ра пи ја
090212 Те мат ски со ци о те ра пиј ски рад у гру пи
090213 Уче ство ва ње у струч ном ти му
090214 По се та по ро ди ци или рад ној ор га ни за ци ји пред бо ле

сни ков по вра так са ле че ња
090215 Уче ство ва ње у ко ми си ја ма или са ве то ва ли шту
090216 Сме штај па ци је на та у со ци јал ну уста но ву
090901 Ду бин ска ана ли за
090902 Крат ка ана ли тич ки ори јен ти са на пси хо те ра пи ја
090903 Груп на ана ли тич ка пси хо те ра пи ја (ма ла гру па )
090904 Груп на ана ли тич ка пси хо те ра пи ја (ве ли ка гру па)
090905 Ге шталт пси хо те ра пи ја (груп на)
090906 Ге шталт пси хо те ра пи ја (ин ди ви ду ал на)
090907 Би хеј ви о рал на пси хо те ра пи ја (груп на)
090908 Бе хеј ви о рал на пси хо те ра пи ја (ин ди ви ду ал на)
090909 Ауто ге ни тре нинг (груп ни)
090910 Ауто ге ни тре нинг (ин ди ви ду ал ни)
090911 Тран сак ци нал на ана ли за (груп на)
090912 Тран сак ци о нал на ана ли за (ин ди ви ду ал на)
090913 Би о е нер гет ска пси хо те ра пи ја (ра дик.смер)
090914 Би о е нер гет ска пси хо те ра пи ја
090915 Груп на пси хо те ра пи ја са еле мен ти ма пси хо дра ме
090916 Елек тро кон вул зив на те ра пи ја и ре лак са ци ја и ане сте

зи је
090917 Со фи стич ко елек трич на пси хо те ра пи ја адо ле сце на та
090918 Хи по но по ли гра фи ја, фар ма ко хип но ли гра фи ја, од ре

ђи ва ње дру гих елек тро фи зи о ло шких па ра ме та ра као би о ло шких 
мар ке ра мен тал них по ре ме ћа ја (ево ци ра ни по тен ци ја ли и др.)

090919 Груп на со ци о те ра пи ја
090920 16 ка нал ни ЕЕГ са сфе но и де ал ним и фрон то ба зал ним 

им план ти ра ним елек тро да ма и у фар ма ко ло шки ин ду ко ва ном спа
ва њу

090921 Екс пер ти зе о пре ки ду труд но ће
090922 Суд ска пси хи ја три ја екс пер ти за
090923 Пси хи ја три ја не у ро тич ног бра ка
090924 Пси хо те ра пи ја не у ро тич не по ро ди це
090925 Ска ла за про це ну кон фликт них по ро дич них ре ла ци ја
090926 Ева лу а ци ја пре о ста ле рад не спо соб но сти ду шев них 

бо ле сни ка
090927 Ло го те ра пи ја пре ко те леапе ла
090928 Ин ди ви ду ал на мо ди фи ко ва на пси хо а на ли тич ки ори

јен ти са на пси хо те ра пи ја по ре ме ћа ја лич но сти
090929 Спе ци фиц на (ци ља на) фар ма ко те ра пи ја
090930 Груп на мо ди фи ко ва на пси хо те ра пи ја по ре ме ћа ја лич

но сти



090931 Спе ци ја ли зо ва на (ком пју те ри зо ва на) ди јаг но сти ка 
по ре ме ћа ја лич но сти и ди фе рен ци јал на ди јаг но сти ка

090932 Би ло шки мар ке ри за ефек тив не пси хо зе – пси хо ен до
кри но ло шка ДСТ, ТРХ, ТСХ

090933 Би ло шки мар ке ри за ефек тив не пси хо зе – би о хе миј
ска ба те ри ја

090934 Би о ло шки мар ке ри ши зо фре ни је
090935 БИ О ЛО ШКИ МАР КЕ РИ ШИ ЗО ФРЕ НИ ЈЕ МАО (У 

КРВ НИМ ЕЛЕ МЕН ТИ МА)
090936 Ко њу го ва ни оч ни по кре ти
090937 Му зи ко те ра пи ја (из во ди ле кар спе ци ја ли ста пси хи ја

тар са еду ка ци јом из му зи ко те ра пи је)

ДВА ДЕ СЕТ ПР ВО ПО ГЛА ВЉЕ

21ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

130021 Ло вен бер гов (Lowenberg) тест (од ре ђи ва ње за па ље ња 
ду бо ких ве на)

130025 Од ре ђи ва ње ин ди ви ду ал не осе тљи во сти на УВ зра ке 
(био до за)

130035 Трет ман па ци је на та у ва ску ла то ру или ва ску ла то ру са 
кок те лом

130036 Трет ман па ци је на та у ва ску ла то ру и у ва ску ла то ру без 
кок те ла

130207 Узи ма ње ма те ри ја ла са ко же и ви дљи вих слу зо ко жа 
за ми кро ло шки, бак те ри о ло шки и ци то ло шки пре глед

130208 Узи ма ње ма те ри ја ла са ко жних ад нек са (дла на, нок та) 
за ми кро ло шки пре глед

130211 Ди јаг но сти ко ва ње ме ких ми кро ло шких обо ље ња Ву
до вом (Wood) ме то дом

130902 Цан ков (Tzanck) тест
130903 Три хо грам

ДВА ДЕ СЕТ ДРУ ГО ПО ГЛА ВЉЕ

22МЕДИЦИНАРАДА

310001 Ис пи ти ва ње по де ље не па жње
310002 Ис пи ти ва ње не по сред ног пам ће ња – ви зу ел но, ауди

тив но
310003 Ис пи ти ва ње од ло же ног пам ће ња – ви зу ел но, ауди тив но
310004 Ис пи ти ва ње спо соб но сти опе ра тив ног ну ме рич ког 

ре зо но ва ња
310005 Кон ти ну и ра на ре ги стра ци ја пул са
310006 Про стор но опа жа ње спе ци јал на пер цеп ци ја – ли ков

ни тест
310007 Про стор на ви зу е ли за ци ја (пси хо ди јаг но стич ки тест 

ComplexReactionmeterDrenovac–CRD се ри је)
310008 Јед но став на ви зу ел на ори јен та ци ја (пси хо ди јаг но

стич ки тест ComplexReactionmeterDrenovac–CRD се ри је)
310009 Ди вер гент на ви зу ел на ори јен та ци ја (пси хо ди јаг но

стич ки тест ComplexReactionmeterDrenovac–CRD се ри је)
310010 Сло же на ви зу ел на ори јен та ци ја (пси хо ди јаг но стич ки 

тест ComplexReactionmeterDrenovac–CRD се ри је)
310011 Оку ло мо тор на ко ор ди на ци ја
310012 Јед но став на сен зо мо тор на ре ак ци ја
310013 Сло же на сен зо мо тор на ре ак ци ја
310014 Из вор на сен зо мо тор на ре ак ци ја
310015 Ис пи ти ва ње кон цен тра ци је па жње (те на ци тет)
310016 Ис пи ти ва ње флек си бил но сти па жње (ви ги ли тет)
310020 Би о до зи ме триј ска про це на до за ана ли зом хро мо зом

ских абе ра ци ја у лим фо ци ти ма пе ри фер не кр ви
310022 Ра ди о ток си ко ло шка ана ли за Po 210 (по ло ни ју ма) и 

про це на ин тер не кон та ми на ци је и те ле сног оп те ре ће ња са Ra 226 
и Pb 210 (на осно ву са др жа ја Po 210 у ури ну)

310023 Ра ди о ток си ко ло шка ана ли за Pb 210 и про це на ин тер
не кон та ми на ци је Pb 210

310030 Ер го ме триј ски степ тест
310031 Ин ди рект на ка ло ри ме три ја
310032 Ки се о нич ки пулс
310033 Елек трон ска тер мо ме три ја про дук ци је
310034 Елек трон ска тер мо гра фи ја про дук ци је
310035 Елек трон ска тер мо ме три ја по вр шин ска

310036 Елек трон ска тер мо гра фи ја по вр шин ска
310037 Ди ги тал на фо то е лек тро ме трич на пле ти змо гра фи ја
310038 То но гра фи ја
310039 Те ле ме триј ски ЕКГ
310040 Кон ти ну и ра на ре ги стра ци ја ЕКГ
310041 Про во ка ци о ни тест ле дом
310042 Ан тро по тех ни ка рад ног ме ста
310043 Ква ли та тив на ана ли за и про це на те жи не ра да
310044 Фи зич ко оп те ре ће ње ра дом
310045 Ди на но ме три ја ша ке
310046 Ди на но ме три ја ру ку
310047 Ди на но ме три ја леђ них ми ши ћа
310048 Ди на но ме три ја сла бин ских ми ши ћа
310049 Ан тро по ме три ја лон ги ту ди нал них ме ра
310050 Ан тро по ме три ја цир кум фе рент них ме ра
310051 Ан тро по ме три ја де бљи не ко жних на бо ра
310052 По ли гра фи ја
310053 Ка пи ла ро ско пи ја
310054 Ра ди о ток си ко ло шка ана ли за Pu 239 и про це на те ле

сног оп те ре ће ња у слу ча ју ин тер не кон та ми на ци је плу то ни ју мом 
(ме то да I)

310055 Ра ди о ток си ко ло шка ана ли за Pu 239 и про це на те ле
сног оп те ре ће ња у слу ча ју ин тер не кон та ми на ци је плу то ни ју мом 
(ме то да II)

310056 Ана ли за ми кро ну кле у са у би ну кле ар ним лим фо бла
сти ма из кул ту ре ће ли ја ЦБ ме то дом

ДВА ДЕ СЕТ ТРЕ ЋЕ ПО ГЛА ВЉЕ

23ФИЗИКАЛНАМЕДИЦИНАИРЕХАБИЛИТАЦИЈА

600330 Ки не зи о теј пинг
600331 Ла сер по аку пунк тур ним тач ка ма
600332 Не по стред на по сто пе ра тив на ре ха би ли та ци ја осо бе 

са ам пу та ци јом ру ке
600333 Пре про те тич ка при пре ма осо бе са ам пу та ци јом ру ке
600334 Про те тич ка ета па ре ха би ли та ци је осо бе са ам пу та ци

јом ру ке
600335 Не по стред на по сто пе ра тив на ре ха би ли та ци ја осо бе 

са ам пу та ци јом до њег екс тре ми те та
600336 Пре про те тич ка при пре ма осо бе са ам пу та ци јом до

њег екс тре ми те та 
600337 Про те тич ка ета па ре ха би ли та ци је осо бе са ам пу та ци

јом до њег екс тре ми те та 
600338 Ра на ре ха би ли та ци ја ба ри ја триј ског бо ле сни ка
600339 Ра на ре ха би ли та ци ја на кон аб до ми нал них хи рур шких 

ин тер вен ци ја
600340 Ре ха би ли та ци о ни трет ман бо ле сни ка у је ди ни ци за 

мо жда ни удар
600341 Ра на ре ха би ли та ци ја но во ро ђен че та ро ђе ног у тер ми

ну, на аку шер ском оде ље њу 
600342 Ра на ре ха би ли та ци ја но во ро ђен че та на оде ље њу ин

тен зив не нео на тал не и по стин тен зив не нео на тал не не ге
600343 Ин тра пул мо нал на ви бро ма са жа (Percussionmachine)
600344 Апа ра тур но аси сти ра но ис ка шља ва ње (Coughmachine)
600345 Пре о пе ра тив ни и ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман бо

ле сни ка са ма лиг ном бо ле шћу 
600346 Пси хо фи зич ка при пре ма труд ни ца са ко мор би ди те том 
600347 Обу ка ак ту гу та ња код цен трал них ле зи ја и ста ња по

сле ОРЛ опе ра ци ја
600348 Елек тро фо ре за ле ка
600349 Пре вен ци ја де ку би ту са у ре ха би ли та ци ји
600350 Вер ти ка ли за ци ја на осци ла тор ном сто лу 
600351 Ве жбе код де фор ми те та кич ме ног сту ба код де це
320810 Елек тро те ра пи ја у но во ро ђен че та и одој че та
320811 Ки не зи те ра пи ја у но во ро ђен че та и одој че та 
320812 Апли ка ци ја ра зних ор то за (ко рек тив не ши не) у но во

ро ђен че та и одој че та
320816 Апли ка ци ја раз ли чи тих ор то за у ма лог де те та до 3 го

ди не
320817 Апа ра ти са ње ма лог де те та до 3 го ди не
600001 Спе ци ја ли стич ки пре глед фи зи ја трапр ви
600002 Спе ци ја ли стич ки пре глед фи зи ја тракон трол ни
600011 Елек тро сти му ла ци ја



600012 Ин тер фе рент не стру је
600014 Тран сце ре брал на елек тро фо ре за
600015 Ста бил на гал ва ни за ци ја
600016 Ди ја ди на мич ке стру је
600017 Бло ка да ган гли о на стру јом
600018 Ви со ко фре квент не стру је (крат ко та ла сна ди ја ме три

јара дар)
600021 Су ба квал ни ул тра звук
600022 Со но фо ре за
600023 Елек тро маг нет но по ље
600024 Ва ку сак
600025 Ва ску ла тор
600027 Ин фра звук
600028 Фул гу ра ци ја
600029 Фа ра ди за ци ја
600030 Ви бро ма са жа
600051 Хи дроки не зи те ра пи ја
600055 CО2 куп ка
600071 Апли ка ци ја па ра фи на по сег мен ту
600081 Апли ка ци ја по сег мен ту
600101 Екс тен зи ја кич ме ног сту ба
600103 По зи ци о ни ра ње
600111 Ве жбе хо да у раз бо ју
600112 Ак тив не ве жбе са по ма га ли ма
600113 Ве жбе по Алан Бур геру (AllanBurger)
600114 Ко рек тив не ве жбе пред огле да лом
600115 Обу ка за штит ним по кре ти ма и по ло жа ји ма те ла код 

дис ко па ти ча ра
600116 Ве жбе за ре у ма то ид ни ар три тис
600117 Ве жбе за М.Бехтeрев (Bechterew)
600120 Ак тив не сег мент не ве жбе са от по ром
600122 Па сив не сег мент не ве жбе
600123 Ин ди ви ду ал ни рад са де цом (ју ве нил ни ар три тис, це

ре бра ла и сл.)
600124 Ве жбе на спра ва ма или ер го би ци клу
600169 Функ ци о нал на рад на те ра пи ја – груп на
600170 Пре ба ци ва ње до ми нант ног на нео ште ћен екс тре ми тет
600173 Ве жбе па ци је на та са па ра пле ги јом или хе ми пле ги јом
600174 Рад на те ра пи ја код мен тал но ре тар ди ра них осо ба
600251 План то грам
600253 Ди на мо ме три ја
600254 Ко жна тер мо ме три ја (из во ди ле кар спе ци ја ли ста фи

зи кал не ме ди ци не)
600259 Кла сич на елек тро ди јаг но сти ка – ис пи ти ва ње на дра

жљи во сти гал ва но фа рад ском стру јом
600260 Хро нак си ме три ја
600261 Сен зи тив на хро нак си ја
600262 Кри ва И/Т код де це
600263 Ве жбе ми шић не се па ра ци је са ми о фо ном и ева лу а ци

ја за ко ри шће ње ми о е лек трич не про те зе за гор ње екс тре ми те те
600307 Ве жбе ре лак са ци је
600312 Ход по рав ном
600313 Нyли нов (Nullin) сте пе ник
600802 Ин ди ви ду ал ни рад при хо спи тал ном ле че њу ско ли о за 

и ки фо за
600803 Ин ди ви ду ал ни рад са ге ри ја триј ским ор то пед ским 

бо ле сни ци ма
600804 Ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман бо ле сни ка са не у

ро ло шким ма ни фе ста ци ја ма у акут ним ин фек тив ним ста њи ма, 
укљу чу ју ћи и ХИВ

600805 Пре о пе ра тив ни и ра ни пре и по сто пе ра тив ни трет ман 
код па ци је на та на ор то пед ском оде ље њу

600806 Пре о пе ра тив ни и по сто пе ра тив ни трет ман па ци је на та 
под врг ну тих ми кро хи рур шким за хва ти ма

600807 Ра на ре ха би ли та ци ја но во ро ђен че та на оде ље њу ин
тен зив не нео на тал не и по стин тен зив не нео на тал не не ге

600808 Ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман у ко ро нар ној и пост
ко ро нар ној је ди ни ци код па ци је на та са акут ним ин фарк том ми о
кар да

600809 Пре о пе ра тив ни и ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман па
ци је на та на кон им план та ци је аор то ко ро нар ног бај па са граф та или 
ве штач ких за ли ста ка

600810 Пре о пе ра тив ни и ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман па
ци је на та на кон опе ра ци је на крв ним су до ви ма екс тре ми те та

600811 Ра на ре ха би ли та ци ја у ре спи ра тор ној је ди ни ци
600812 Пре о пе ра тив ни и ра ни пре и по сто пе ра тив ни трет ман 

на оде ље њи ма за тран сплан та ци ју
600813 Ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман па ци је на та у акут ним 

не у ро ло шким/не у ро хи рур шким ста њи ма
600814 Пре о пе ра тив ни и ра ни пре и по сто пе ра тив ни трет ман 

на оде ље њи ма пла стич не и ре кон струк тив не хи рур ги је
600815 Пре о пе ра тив ни и ра ни ре ха би ли та ци о ни трет ман на 

оде ље њи ма то ра кал не хи рур ги је

ДВА ДЕ СЕТ ЧЕ ТВР ТО ПО ГЛА ВЉЕ

24УСЛУГЕФАРМАЦЕУТАУСЕКУНДАРНОЈ
ИТЕРЦИЈАРНОЈЗДРАВСТВЕНОЈЗАШТИТИ

24.1ОПШТЕУСЛУГЕ

241001 Из ра да го ди шњег пла на на бав ке ле ко ва и ме ди цин
ских сред ста ва

241002 Уче ство ва ње у при пре ми тен дер ске до ку мен та ци је
241003 Уче ство ва ње у по ступ ци ма јав них на бав ки (рад у 

тен дер ским ко ми си ја ма)
241004 На бав ка ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва пре ма пот

пи са ним уго во ри ма
241005 Ад ми ни стра тив на об ра да по да та ка о на ба вље ним ле

ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма
241006 При јем и скла ди ште ње ле ко ва и ме ди цин ских сред

ста ва
241007 Кон тро ла усло ва скла ди ште ња ле ко ва и ме ди цин ских 

сред ста ва у апо те ци
241008 Кон тро ла усло ва скла ди ште ња ле ко ва и ме ди цин ских 

сред ста ва на оде ље њу
241009 Из да ва ње нај ма њег па ко ва ња го то вог ле ка на ре цепт 

и за но вац по јед ном па ко ва њу
241010 Из да ва ње го то вих ле ко ва за бол нич ко тре бо ва ње по 

вр сти ле ка
241011 Из да ва ње опој них дро га по јед ном па ко ва њу (услу гу 

оба вља ис кљу чи во фар ма це ут)
241012 Из да ва ње ле ко ва на На лог за про пи си ва ње и из да ва

ње ле ко ва са Ли сте ле ко ва под по себ ним ре жи мом из да ва ња ина 
На лог за про пи си ва ње и из да ва ње ле ко ва ко ји се не на ла зе на Ли
сти ле ко ва – Обра зац Н1 и Н2 на лог

241013 Из да ва ње ме ди цин ског сред ста ва за ле че ње на бол
нич ко тре бо ва ње по вр сти мед. сред ства

241014 Из да ва ње ме ди цин ског по ма га ла, по вр сти
241015 Из да ва ње уград ног ма те ри ја ла на бол нич ко тре бо ва

ње по вр сти
241016 Из да ва ње ма ги страл ног ле ка на ре цепт, на лог за про

пи са ну до зу
241017 Из да ва ње га лен ског пре па ра та или ле ко ви те суп стан

це у ти пи зи ра ном па ко ва њу, по јед ном па ко ва њу
241018 Ад ми ни стра тив на об ра да ре цеп та или јед ног на ло га
241019 Ад ми ни стра тив на об ра да бол нич ког тре бо ва ња по 

вр сти из да ва ња
241020 Ана ли за и про ве ра те ра пи је са ко јом па ци јент до ла

зи у бол ни цу (ин тер ак ци је, по тен ци јал на не же ље на деј ства ле ко ва 
ко ја су мо гла до ве сти до хо спи та ли за ци је, биљ ни ле ко ви, су пле
мен ти, хо ме о пат ски ле ко ви ..)

241021 Са ве то ва ње или ин фор ми са ње па ци јен та о при ме ни 
про пи са ног ле ка

241022 Са ве то ва ње или ин фор ми са ње ме ди цин ског осо бља о 
на чи ну при ме не ле ка (ре кон сти ту и са ње, пут при ме не, ду жи на да
ва ња ињек ци је/ин фу зи је, ин тер ак ци је invitro...)

241023 Са ве то ва ње или ин фор ми са ње ме ди цин ског осо бља о 
ле ку (на чин де ло ва ња, ин ди ка ци је, упо зо ре ња, кон тра ин ди ка ци је, 
ин тер ак ци је, ре жим из да ва ња, до ступ ност)

241024 Кон сул та ци ја са ле ка ри ма ве за на за фар ма ко те ра пи ју 
(услу гу оба вља спе ци ја ли ста)

241025 При ла го ђа ва ње до зе ле ка на осно ву ла бо ра то риј ских 
па ра ме та ра (би о хе миј ски па ра ме три, ни во ле ка у кр ви, ста ње па
ци јен та...) (услу гу оба вља спе ци ја ли ста)

241026 Про ве ра мо гу ћих ин тер ак ци ја ме ђу при ме ње ним ле
ко ви ма

241027 Пра ће ње те ра пиј ског де ло ва ња ле ка (услу гу оба вља 
спе ци ја ли ста)



241028 Пра ће ње по тен ци јал но не же ље не ре ак ци је па ци јен та 
на лек

241029 При ја вљи ва ње не же ље не ре ак ци је па ци јен та на лек
241030 При ја вљи ва ње не же ље не ре ак ци је па ци јен та на ме

ди цин ско сред ство
241031 Кре и ра ње по ли ти ке ра ци о нал ног ко ри шће ња ле ко ва у 

са рад њи са дру гим здрав стве ним рад ни ци ма (услу гу оба вља спе
ци ја ли ста)

241032 Пра ће ње спро во ђе ња утвр ђе них те ра пиј ских про то
ко ла ле че ња

241033 Ана ли за по тро шње ле ко ва
241034 Фар ма ко е ко ном ска ана ли за по тро шње ле ко ва и ме ди

цин ских сред ста ва
241035 Кре и ра ње из ве шта ја о по тро шњи
241036 Ре кон сти ту и са ње ци то ток сич ног ле ка под кон тро ли

са ним усло ви ма
241037 Ре кон сти ту и са ње ле ка ви со ког ри зи ка под кон тро ли

са ним усло ви ма
241038 При ку пља ње, ка те го ри за ци ја и па ко ва ње фар ма це ут

ског от па да
241039 При вре ме но скла ди ште ње фар ма це ут ског от па да

24.2IГРУПА:МАГИСТРАЛНИЛЕКОВИ–ТЕЧНИ

242201 Из ра да рас тво ра до 10 ml
242202 Из ра да рас тво ра до 20 ml
242203 Из ра да рас тво ра до 50 ml
242204 Из ра да рас тво ра до 100 ml
242205 Из ра да рас тво ра до 200 ml
242206 Из ра да рас тво ра до 500 ml
242207 Из ра да рас тво ра до 1 000 ml
242208 Из ра да обо је ног рас тво ра (основ на це на + до да так)
242209 Из ра да си ру па до 50 г
242210 Из ра да си ру па/су спен зи је/емул зи је до 100 г
242211 Из ра да си ру па/су спен зи је/емул зи је до 200 г
242212 Из ра да си ру па/су спен зи је/емул зи је до 300 г
242213 Из ра да си ру па/су спен зи је/емул зи је до 500 г

24.3IIГРУПА:МАГИСТРАЛНИЛЕКОВИ–ТЕЧНИ,
АСЕПТИЧНИУСЛОВИ

243001 Из ра да ка пи за очи ти па рас тво ра до 10 ml
243002 Из ра да ка пи за очи ти па су спен зи је до 10 г
243003 Из ра да ка пи за очи уља ни рас твор до 10 г
243004 Из ра да ре а генс тра ка ком плет (20 тра ка)
243005 Из ра да ма сти/ге ла за очи до 10 г
243006 Из ра да ињек ци је до 10  ml, 5 до за
243007 Из ра да уља не ињек ци је до 10  ml, 5 до за
243008 Из ра да ин фу зи је до 500  ml, јед на до за
243009 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју до 500  ml, јед на до за
243010 Из ра да ППИ, јед на до за
243011 Из ра да ТПИ, јед на до за
243012 Из ра да ле ка/ме ди цин ског сред ства/ре а ген са под 

усло ви ма за шти те рад ни ка (ди ге стор)
243013 Из ра да ле ка под асеп тич ним усло ви ма (на пр. маст 

за ко жу)
243014 Рас тва ра ње/раз бла жи ва ње под асеп тич ним усло ви ма
243015 Рас тва ра ње/раз бла жи ва ње ха зард них ле ко ва под 

асеп тич ним усло ви ма, у изо ло ва ном за тво ре ном си сте му за пре ми
не до 500 мл, јед на до за

243016 При пре ма, су ше ње и сте ри ли за ци ја при бо ра и по су ђа
243017 Из ра да ма ги страл ног ле ка ко ји са др жи опој не дро ге

24.4IIIГРУПА:МАГИСТРАЛНИЛЕКОВИ–ОСТАЛО

244001 Из ра да су по зи то ри ја/ва ги то ри ја до 7 (14) ко ма да
244002 Из ра да па сте до 10 г
244003 Из ра да па сте/ма сти/кре ме до 20 г
244004 Из ра да па сте/ма сти/кре ме до 50 г
244005 Из ра да па сте/ма сти/кре ме до 100 г
244006 Из ра да ма сти/кре ме до 200 г
244007 Из ра да ма сти/кре ме до 500 г
244008 Из ра да ма сти/кре ме до 1 000 г
244009 Из ра да ге ла до 20 г

244010 Из ра да ге ла до 50 г
244011 Из ра да ге ла 100 г
244012 Из ра да ге ла 200 г
244013 Из ра да ге ла 500 г
244014 Из ра да ге ла 1 000 г
244015 Из ра да по си па до 100 г
244016 Из ра да по де ље ног пра шка 0,2–1,0 г, до 90 ко ма да
244017 Из ра да по де ље ног пра шка 1,0–10 г, до 10 ко ма да
244018 Из ра да по де ље ног пра шка пре ко 10 г, 1 ко мад
244019 Из ра да кап су ле твр де до 90 ко ма да
244020 Из ра да ло зен ге/па сти ле, до 30 ко ма да

24.5IVГРУПА:ГАЛЕНСКИЛЕКОВИ–ТЕЧНИ

Напомена: „се ри ја до xx до за” под ра зу ме ва број до за ко ји се 
до би је на кон свих ис пи ти ва ња га лен ског ле ка;

245001 Из ра да рас тво ра до за до 10 ml се ри ја до 50 до за
245002 Из ра да рас тво ра до за до 10 ml се ри ја до лОО до за
245003 Из ра да рас тво ра до за до 20 ml се ри ја до 50 до за
245004 Из ра да рас тво ра до за до 20 ml се ри ја до 100 до за
245005 Из ра да рас тво ра до за до 20 ml се ри ја до 250 до за
245006 Из ра да рас тво ра до за до 50 ml се ри ја до 50 до за
245007 Из ра да рас тво ра до за до 50 ml се ри ја до 100 до за
245008 Из ра да рас тво ра до за до 50 ml се ри ја до 200 до за
245009 Из ра да рас тво ра до за до 100 ml се ри ја до 50 до за
245010 Из ра да рас тво ра до за до 100 ml се ри ја до 100 до за
245011 Из ра да рас тво ра до за до 100 ml се ри ја до 200 до за
245012 Из ра да рас тво ра до за до 200 ml се ри ја до 50 до за
245013 Из ра да рас тво ра до за до 200 ml се ри ја до 100 до за
245014 Из ра да рас тво ра до за до 200 ml се ри ја до 250 до за
245015 Из ра да рас тво ра до за до 500 ml се ри ја до 50 до за
245016 Из ра да рас тво ра до за до 500 ml се ри ја до 100 до за
245017 Из ра да рас тво ра до за до 500 ml се ри ја до 200 до за
245018 Из ра да рас тво ра до за до 1 000 ml се ри ја до 50 до за
245019 Из ра да рас тво ра до за до 1 000 ml се ри ја до 100 до за
245020 Из ра да рас тво ра до за до 1 000 ml се ри ја до 200 до за
245021 Из ра да рас тво ра до за до 1 000 ml се ри ја до 500 до за
245022 Из ра да си ру па до за 50 ml се ри ја до 50 до за
245023 Из ра да си ру па до за 50 ml се ри ја до 100 до за
245024 Из ра да си ру па до за 50 ml се ри ја до 200 до за
245025 Из ра да си ру па/су спен зи ја/емул зи ја до за до 100 г се

ри ја до 50 до за
245026 Из ра да си ру па/су спен зи ја/емул зи ја до за до 100 г се

ри ја до 100 до за
245027 Из ра да си ру па/су спен зи ја/емул зи ја до за до 100 г се

ри ја до 200 до за
245028 Из ра да си ру па/су спен зи ја/емул зи ја до за до 200 г се

ри ја до 50 до за
245029 Из ра да си ру па/су спен зи ја/емул зи ја до за до 200 г се

ри ја до 100 до за
245030 Из ра да су спен зи ја/емул зи ја до за до 300 г се ри ја до 

50 до за
245031 Из ра да су спен зи ја/емул зи ја до за до 300 г се ри ја до 

100 до за
245032 Из ра да су спен зи ја/емул зи ја до за до 500 г се ри ја до 

50 до за
245033 Из ра да су спен зи ја/емул зи ја до за до 500 г се ри ја до 

100 до за

24.6VГРУПА:ГАЛЕНСКИЛЕКОВИ–АСЕПТИЧНИ
УСЛОВИ

246001 Из ра да ка пи за очи рас твор бакт. фил тра ци ја до 10 ml 
се ри ја до 50 до за

246002 Из ра да ка пи за очи рас твор бакт. фил тра ци ја до 10 ml 
се ри ја до 100 до за

246003 Из ра да ка пи за очи рас твор бакт. фил тра ци ја до 10 ml 
се ри ја до 500 до за

246004 Из ра да ка пи за очи уља ни рас твор бакт. фил тра ци ја 
до 10 мл се ри ја до 50 до за

246005 Из ра да ка пи за очи уља ни рас твор бакт. фил тра ци ја 
до 10 ml се ри ја до 100 до за

246006 Из ра да ка пи за очи уља ни рас твор бакт. фил тра ци ја 
до 10 ml се ри ја до 500 до за



246007 Из ра да ка пи за очи ти па су спен зи је до 10 г се ри ја до 
10 до за

246008 Из ра да ка пи за очи ти па су спен зи је до 10 г се ри ја до 
20 до за

246009 Из ра да ка пи за очи ти па су спен зи је до 10 г се ри ја до 
30 до за

246010 Из ра да ка пи за очи ти па су спен зи је до 10 г се ри ја до 
50 до за

246011 Из ра да ка пи за очи рас твор (ауто кла ви ра ње) до 10 ml 
се ри ја до 50 до за

246012 Из ра да ка пи за очи рас твор (ауто кла ви ра ње) до 10 ml 
се ри ја до 100 до за

246013 Из ра да ка пи за очи рас твор (ауто кла ви ра ње) до 10 ml 
се ри ја до 500 до за

246014 Из ра да ка пи за очи рас твор (ауто кла ви ра ње) до 10 ml 
се ри ја до 1000 до за

246015 Из ра да ка пи за очи рас твор (ауто кла ви ра ње) до 10 ml 
се ри ја до 1500 до за

246016 Из ра да ма сти/ге ло ва за очи ту ба се ри ја до 10 до за
246017 Из ра да ма сти/ге ло ва за очи ту ба се ри ја до 20 до за
246018 Из ра да ма сти/ге ло ва за очи ту ба се ри ја до 30 до за
246019 Из ра да ма сти/ге ло ва за очи ту ба се ри ја до 50 до за
246020 Из ра да ма сти/ге ло ва за очи ту ба се ри ја до 100 до за
246021 Из ра да ре а генс тра ка до 50 ком пле та (1 ком плет = 20 

тра ка)
246022 Из ра да ре а генс тра ка до 300 ком пле та
246023 Из ра да ре а генс тра ка до 500 ком пле та
246024 При пре ма, су ше ње и сте ри ли за ци ја при бо ра и по су ђа
246025 Из ра да ка пи за очи

24.7VIГРУПА:ГАЛЕНСКИЛЕКОВИ
–СТЕРИЛНИ/АСЕПТИЧНИУСЛОВИ

(ПОДРАЗУМЕВАСЕАУТОКЛАВИРАЊЕ)

247001 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра*, до за до 10 ml 
се ри ја до 100 до за

247002 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 10 ml 
се ри ја до 500 до за

247003 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 10 ml 
се ри ја до 1 000 до за

247004 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 20 ml 
се ри ја до 100 до за

247005 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 20 ml 
се ри ја до 500 до за

247006 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 20 ml 
се ри ја до 1 000 до за

247007 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 50 ml 
се ри ја до 100 до за

247008 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 50 ml 
се ри ја до 500 до за

247009 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 50 ml 
се ри ја до 1 000 до за

247010 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 50 ml 
се ри ја до 2 000 до за

247011 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 100 ml 
се ри ја до 50 до за

247012 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 100 ml 
се ри ја до 100 до за

247013 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 100 ml 
се ри ја до 500 до за

247014 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 100 ml 
се ри ја до 1 000 до за

247015 Из ра да ињек ци ја/сте рил них рас тво ра, до за до 100 ml 
се ри ја до 2 500 до за

247016 Из ра да ин фу зи ја, до 500 ml се ри ја до 20 до за
247017 Из ра да ин фу зи ја, до 500 ml се ри ја до 200 до за
247018 Из ра да ин фу зи ја, до 500 ml се ри ја до 500 до за
247019 Из ра да ин фу зи ја, до 500 ml се ри ја до 2500 до за
247020 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју, до 500 ml се ри ја до 20 

до за
247021 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју, до 500 ml се ри ја до 200 

до за
247022 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју, до 500 ml се ри ја до 500 

до за

247023 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју, до 1 000 ml се ри ја до 
10 до за

247024 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју, до 1 000 ml се ри ја до 
100 до за

247025 Из ра да рас тво ра за ири га ци ју, до 1 000 ml се ри ја до 
250 до за

247026 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фу зи ју, до 500 
ml се ри ја до 20 до за

247027 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фу зи ју, до 500 
ml се ри ја до 200 до за

247028 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фи и зи ју, до 500 
ml се ри ја до 500 до за

247029 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фу зи ју, до 1 
000 ml се ри ја до 20 до за

247030 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фу зи ју, до 1 
000 ml се ри ја до 100 до за

247031 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фу зи ју, до 1 
000 ml се ри ја до 250 до за

247032 Из ра да рас тво ра за пре зер ва ци ју и пер фу зи ју, до 3000 
ml се ри ја до 50 до за

247033 Из ра да ам пу ли ра них ле ко ва до 5 ml, се ри ја до 2500 
до за

* под сте рил ним рас тво ром се под ра зу ме ва ју, на пр. ре а ген си 
ти па АЦД и сл.

24.8VIIГРУПА:ГАЛЕНСКИЛЕКОВИ–ОСТАЛИ

248001 Из ра да пре чи шће не во де на ве ли ко (in bulk) до 5 000 
л/дан

248002 Из ра да пре чи шће не во де на ве ли ко (in bulk) пре ко 5 
000 л/дан

248003 Из ра да во де за ињек ци је на ве ли ко (in bulk) до 5 000 
л/дан

248004 Из ра да во де за ињек ци је на ве ли ко (in bulk) пре ко 5 
000 л/дан

248005 Из ра да су по зи то ри ја/ва ги то ри ја се ри ја до 500 ком.
248006 Из ра да су по зи то ри ја/ва ги то ри ја се ри ја до 1 000 ком.
248007 Из ра да су по зи то ри ја/ва ги то ри ја се ри ја до 3 000 ком.
248008 Из ра да па сте 10 г се ри ја до 50 до за
248009 Из ра да па сте 10 г се ри ја до 100 до за
248010 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 20 г се ри ја до 50 до за
248011 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 20 г се ри ја до 100 до за
248012 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 20 г се ри ја до 250 до за
248013 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 50 г се ри ја до 50 до за
248014 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 50 г се ри ја до 100 до за
248015 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 50 г се ри ја до 200 до за
248016 Из ра да па сте/ма сти/кре ме 50 г се ри ја до 500 до за
248017 Из ра да ма сти/кре ме 100 г се ри ја до 50 до за
248018 Из ра да ма сти/кре ме 100 г се ри ја до 100 до за
248019 Из ра да ма сти/кре ме 100 г се ри ја до 200 до за
248020 Из ра да ма сти/кре ме 100 г се ри ја до 500 до за
248021 Из ра да ма сти/кре ме 200 г се ри ја до 50 до за
248022 Из ра да ма сти/кре ме 200 г се ри ја до 100 до за
248023 Из ра да ма сти/кре ме 200 г се ри ја до 250 до за
248024 Из ра да ма сти/кре ме 500 г се ри ја до 50 до за
248025 Из ра да ма сти/кре ме 500 г се ри ја до 100 до за
248026 Из ра да ма сти/кре ме 1 000 г се ри ја до 20 до за
248027 Из ра да ма сти/кре ме 1 000 г се ри ја до 50 до за
248028 Из ра да ге ла 20 г се ри ја до 50 до за
248029 Из ра да ге ла 20 г се ри ја до 100 до за
248030 Из ра да ге ла 20 г се ри ја до 500 до за
248031 Из ра да ге ла 50 г се ри ја до 50 до за
248032 Из ра да ге ла 50 г се ри ја до 100 до за
248033 Из ра да ге ла 50 г се ри ја до 200 до за
248034 Из ра да ге ла 100 г се ри ја до 50 до за
248035 Из ра да ге ла 100 г се ри ја до 100 до за
248036 Из ра да ге ла 100 г се ри ја до 200 до за
248037 Из ра да ге ла 200 г се ри ја до 50 до за
248038 Из ра да ге ла 200 г се ри ја до 100 до за
248039 Из ра да ге ла 500 г се ри ја до 50 до за
248040 Из ра да ге ла 500 г се ри ја до 100 до за
248041 Из ра да ге ла 1 000 г се ри ја до 20 до за
248042 Из ра да ге ла 1 000 г се ри ја до 50 до за
248043 Из ра да по де ље них пра шко ва до 1 г, па пи ма кап су ла, 

до 1 000 ком.



248044 Из ра да по де ље них пра шко ва до 1 г, па пи ма кап су ла, 
до 3 000 ком.

248045 Из ра да по де ље них пра шко ва 1–10 г, ке си ца, до 1 000 ком.
248046 Из ра да по де ље них пра шко ва 1–10 г, ке си ца, до 3 000 ком.
248047 Из ра да по де ље них пра шко ва 1–10 г, ке си ца, до 5 000 ком.
248048 Из ра да по де ље них пра шко ва > 10 г, ке си ца, до 500 ком.
248049 Из ра да по де ље них пра шко ва > 10 г, ке си ца, до 1 000 ком.
248050 Из ра да по де ље них пра шко ва > 10 г, ке си ца, до 3 000 ком.
248051 Из ра да пра шка за по сип, до 100 г, до 100 ком.
248052 Из ра да пра шка за по сип, до 100 г, до 500 ком.
248053 Из ра да пра шка за по сип, до 100 г, до 1 000 ком.
248054 Из ра да твр дих кап су ла до 2 000 ком.
248055 Из ра да твр дих кап су ла до 5 000 ком.
248056 Из ра да ло зен ги/па сти ла, пак 30 ко ма да, до 100 пак
248057 Из ра да ло зен ги/па сти ла, пак 30 ко ма да, до 500 пак
248058 Из ра да ло зен ги/па сти ла, пак 30 ко ма да, до 1 000 пак
248059 До ку мен то ва ње про це са из ра де сте рил ног га лен ског 

ле ка
248060 До ку мен то ва ње про це са уз ра де не сте рил ног га лен

ског ле ка

ДВА ДЕ СЕТ ПЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

25СОЦИЈАЛНАМЕДИЦИНА

250040 Из ра да ана ли за из по је ди них обла сти здрав стве не де
лат но сти 

250041 Из ра да пла на/про гра ма здрав стве не за шти те за Ре пу
бли ку (сред њо роч ни/ду го роч ни)

250042 Из ра да го ди шњих пла но ва/про гра ма здрав стве не за
шти те

250043 Ева лу а ци ја про гра ма здрав стве не за шти те
250044 Из ра да пред ло га ме ра за ре ша ва ње од ре ђе ног про бле

ма у си сте му здрав стве не за шти те
250045 Из ра да по себ них про гра ма за од ре ђе не обла сти и гра

не здрав стве не за шти те
250046 Де фи ни са ње по тре ба и зах те ва ста нов ни штва за од

ре ђе ним ви дом здрав стве не за шти те и вр стом здрав стве не за шти
те, од но сно слу жбе

250047 Из ра да кри те ри ју ма и стан дар да за оце ну ква ли те та 
ра да у здрав стве ној за шти ти

250048 Ана ли за мре же здрав стве них уста но ва
250049 Ми шље ње на уго ва ра ње здрав стве них уста но ва ван 

Пла на мре же
250050 Уче шће у из ра ди пла на ин ве сти ци ја у обла сти ма 

здрав стве не за шти те
250051 Са гле да ва ње из вр ше ња од ре да ба из обла сти здрав

стве не за шти те и здрав стве ног оси гу ра ња
250052 Ева лу а ци ја успе шно сти при ме не ме ра на уна пре ђи ва

њу здрав стве ног ста ња ста нов ни штва
250053 Уче шће у спро во ђе њу над зо ра над струч ним ра дом у 

здрав стве ним уста но ва ма
250054 Ми шље ње и оце на о ускла ђе но сти пла на ра да здрав

стве не уста но ве са од го ва ра ју ћим усво је ним до ку мен ти ма
250055 Ми шље ње и оце на о из вр ше њу пла на ра да здрав стве

не уста но ве
250056 Из ра да де мо ме триј ске и оп ште ста ти стич ке осно ве по 

де фи ни са ном про бле му
250057 При ку пља ње и об ра да по да та ка по де фи ни са ном за

дат ку
250058 Ко ор ди на ци ја ра да и уче шће у струч ним ко ми си ја ма, 

гру па ма и слич но
250059 При пре ма ње пред ло га про гра ма здрав стве не за шти те 

у ван ред ним при ли ка ма
250060 Рад на те ре нуне по сред но спро во ђе ње струч номе то

до ло шких упут ста ва и ин струк та жа
250061 Из ра да струч номе то до ло шких упут ста ва
250062 Из ра да струч ног ми шље ња за тра же ни за да так и по

ста вље ни про блем
250063 Из ра да ела бо ра та о по тре би за осни ва ње здрав стве не 

уста но ве
250064 Ана ли за ко ри шће ња здрав стве не за шти те (ван бол

нич ке, бол нич ке)
250065 Ана ли за здрав стве не де лат но сти (по обла сти ма и гра

на ма здрав стве не за шти те)

250066 При ку пља ње и об ра да по да та ка из обла сти здрав стве
не ста ти сти ке за ана ли зу здрав стве ног ста ња ста нов ни штва

250067 Пра ће ње и про у ча ва ње здрав стве ног ста ња ста нов ни
штва

250068 Пла ни ра ње те рен ског ис тра жи ва ња за при ку пља ње 
по да та ка о здра вљу ста нов ни штва

250069 Из во ђе ње те рен ског ис тра жи ва ња од ре ђе ног здрав
стве ног про гра ма у ста нов ни штву

250070 Ана ли за мор та ли те та
250071 Ана ли за мор би ди те та
250072 Ана ли за про стор них ка па ци те та здрав стве них уста

но ва
250073 Ана ли за опре мље но сти и ис ко ри шће но сти опре ме у 

здрав стве ним уста но ва ма
250074 Пра ће ње и ана ли за по тро шње ме ди цин ских сред ста

ва у здрав стве ној уста но ви
250075 Пра ће ње и ана ли за струк ту ре по тро шње ле ко ва у 

здрав стве ној уста но ви
250076 При ме на ис тра жи вач ког мо де ла на од ре ђе ни здрав

стве ни про блем
250077 Де фи ни са ње мо де ла за из бор пре вен тив них ме ра у 

ци љу ре ша ва ња од ре ђе ног здрав стве ног про бле ма
250078 При пре ма и ева лу а ци ја де фи ни са ног мо де ла за из бор 

пре вен тив них ме ра у ци љу ре ша ва ња од ре ђе ног здрав стве ног про
бле ма

250079 Из бор и при пре ма де мо граф ских по ка за те ља за оце ну 
по тре ба и зах те ва ста нов ни штва у здрав стве ној за шти ти (по де фи
ни са ним гру па ма ста нов ни штва)

250080 Ана ли за де мо граф ских фак то ра, по тре ба и зах те ва за 
здрав стве ном за шти том по од ре ђе ном здрав стве ном про бле му

250081 Из ра да но мен кла ту ре здрав стве них услу га пре ма гра
на ма ме ди ци не

250082 Из ра да стан дар да услу га и нор ма ти ва ме ди цин ског 
ра да

250083 Фор ми ра ње и пра ће ње це на здрав стве них услу га и 
уче шће у из ра ди це нов ни ка

250084 При ме на еко ном ско – фи нан сиј ских ана ли за у здрав
стве ној за шти ти 

250085 Из ра да про гра ма и опе ра тив ног пла на сту ди је
250086 Те сти ра ње пред ло же ног про јек та
250087 Из во ђе ње ци ља ног ис тра жи ва ња
250088 Ева лу а ци ја ци ља ног ис тра жи ва ња
250089 Пе ри о дич ни из ве штај о ра ду по обла сти ма, слу жба ма 

здрав стве не за шти те
250090 Пе ри о дич ни из ве штај о утвр ђе ним обо ље њи ма и ста

њи ма по обла сти ма, слу жба ма здрав стве не за шти те
250091 Из ве штај о ор га ни за ци ји, струк ту ри ка дро ва и опре

мље но сти здрав стве них уста но ва
250092 Ана ли за бро ја и струк ту ра здрав стве них рад ни ка и 

здрав стве них са рад ни ка
250093 Ин ди ви ду ал ни из ве шта ји
250094 При ја ва – од ја ва од ре ђе них обо ље ња од ве ћег со ци о

ме ди цин ског зна ча ја
250095 Из ра да пла на об ра де по да та ка
250096 Из ра да об рад них, ана ли тич ких и пу бли ка ци о них та

бе ла
250097 Ана ли за ева лу а ци је ста ти стич ких по да та ка (из ра да 

ела бо ра та)
250098 Пру жа ње струч номе то до ло шке по мо ћи здрав стве

ним ор га ни за ци ја ма у по сло ви ма ме ди цин ске еви ден ци је и ста ти
сти ке

250099 Рад на за кон ским про пи си ма из обла сти еви ден ци је 
у здрав ству

250100 Струч на упут ства за рад ста ти стич ке слу жбе
250101 Обра зов ноеду ка тив не ак тив но сти (ста же ри, спе ци ја

ли зан ти)
250102 Здрав стве на ин фор ма ти ка и ста ти сти ка
250103 Отва ра ње ме ди цин ске до ку мен та ци је или упи си ва ње 

у здрав стве ну до ку мен та ци ју
250104 Из ра да пе ри о дич ног из ве шта ја о ра ду и утвр ђе ним 

обо ље њи ма и ста њи ма по слу жба ма у здрав стве ној уста но ви
250105 Из ра да из ве шта ја о оба ве зним иму ни за ци ја ма про тив 

за ра зних бо ле сти
250106 Из ра да из ве шта ја о ор га ни за ци о ној струк ту ри и ка

дро ви ма у здрав стве ној уста но ви



250107 Из ра да ин ди ви ду ал них из ве шта ја (из ве шта ји о хо
спи та ли за ци ји, при ја ва по ро ђа ја, при ја ва по ба ча ја, по твр да о смр
ти, при ја ва за ра зне бо ле сти, при ја ва ма лиг ног обо ље ња и дру го)

250108 Об ра да и унос по да та ка из збир них пе ри о дич них из
ве шта ја

250109 Об ра да и унос по да та ка из ин ди ви ду ал них из ве шта ја
250110 Унос по да та ка у струк ту и ра ној фор ми и фор ми ра ње 

ба зе по да та ка
250111 Ад ми ни стра ци ја ба зе по да та ка
250112 Из ра да из ве шта ја из ба зе по да та ка
250113 Из ра да струч номе то до ло шких упут ста ва за спро во

ђе ње ста ти стич ких ис тра жи ва ња
250114 Пру жа ње ин фор ма тич ке по др шке за ис тра жи вач ке 

про јек те
250115 Из ра да ста ти стич ких ана ли за
JZ0001 Со ци јал на ме ди ци на

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТО ПО ГЛА ВЉЕ

26ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

260001 По је ди нач на при ја ва за ра зне бо ле сти
260002 При ја ва сум ње на за ра зно обо ље ње
260003 Збир на при ја ва за ра зне бо ле сти
260004 При ја ва/од ја ва епи де ми је за ра зне бо ле сти 
260005 При ја ва о мо гућ но сти ин фек ци је ви ру сом бе сни ла
260006 По је ди нач на при ја ва обо ље ња/смр ти од ма ла ри је као 

и но си ла штво па ра зи та – узроч ни ка ма ла ри је
260007 При ја ва бол нич ке ин фек ци је
260008 При ја ва о ла бо ра то риј ски утвр ђе ном узроч ни ку за ра

зне бо ле сти
260009 Еви ден ти ра ње при ја ве за ра зне бо ле сти
260010 Епи де ми о ло шка об ра да при ја ве за ра зне бо ле сти
260011 При ја ва но си ла штва за ра зне бо ле сти
260012 Во ђе ње кар то те ке но си ла штва за ра зних бо ле сти
260013 Из ра да пе ри о дич них из ве шта ја о за ра зним бо ле сти ма
260014 Из ра да го ди шњег из ве шта ја о за ра зним бо ле сти ма
260015 При ја ва но си ла штва ан тиХИВ ан ти те ла (ХИВ ин

фек ци ја) и Мор бус ХИВа (АИДС/СИ ДА) 
260016 Епи де ми о ло шка об ра да/де скрип тив но – епи де ми о ло

шка ана ли за ре ги стро ва них слу ча је ва но си ла штва ан ти ХИВ ан ти
те ла/ХИВ ин фек ци је: 6 и 12м

260017 Ажу ри ра ње ре ги стра осо ба ин фи ци ра них ХИВом, 
обо ле лих и умр лих од Мор бус ХИВ а на окру жном, ре ги о нал ном 
и цен трал ном ни воу

260018 Ин ди ви ду ал но, до бро вољ но и по вер љи во или ано
ним но са ве то ва ње пре те сти ра ња на ХИВ, хе па ти тис Б, хе па ти тис 
Ц и дру ге ППИ

260019 Ин ди ви ду ал но, до бро вољ но и по вер љи во или ано
ним но са ве то ва ње по сле те сти ра ња на ХИВ, хе па ти тис Б, хе па ти
тис Ц и дру ге ППИ

260020 Епи де ми о ло шки над зор над ХИВ ин фек ци јом
260021 Из ра да Струч но ме то до ло шког упут ства за над зор 

над гри пом на те ри то ри ји РС/го ди шње
260022 Не дељ но из ве шта ва ње о над зо ру над гри пом у се зо ни
260023 Не дељ но из ве шта ва ње – број узо ра ка по сла тих на ла

бо ра то риј ску по твр ду ви ру са гри па
260024 Ажу ри ра ње ли ниј ске ли сте по твр ђе них слу ча је ва 

гри па у се зо ни
260025 Ана ли за из ве шта ја о по пу ла ци о ном над зо ру над обо

ље њи ма слич ним гри пу, о пре до стро жном над зо ру над обо ље њи
ма слич ним гри пу/акут ном ре спи ра тор ном ин фек ци јом, бол нич
ком пре до стро жном над зо ру над те шком акут ном ре спи ра тор ном 
ин фек ци јом 

260026 Ажу ри ра ње ба зе по пу ла ци о ног над зо ра над обо ље
њи ма слич ним гри пу

260027 Ажу ри ра ње ба зе пре до стро жног над зо ра над обо ље
њи ма слич ним гри пу/акут ном ре спи ра тор ном ин фек ци јом 

260028 Ажу ри ра ње ба зе бол нич ког пре до стро жног над зо ра 
над те шком акут ном ре спи ра тор ном ин фек ци јом 

260029 Из ра да из ве шта ја за се зо ну
260030 Ак ти ван над зор над гри пом
260031 Ана ли за и про це на епи де ми о ло шке си ту а ци је гри па 

са пред ло гом ме ра

260032 Пла ни ра ње, ко ор ди на ци ја и над зор над спро во ђе њем 
до дат них ак тив но сти у ве зи над зо ра над гри пом

260033 Епи де ми о ло шка об ра да при ја ве вак ци на пре вен та
бил не за ра зне бо ле сти

260034 Епи де ми о ло шка об ра да слу ча ја АФП (акут на флак
цид на па ра ли за), слу ча ја сум ње на мор би ле/ру бе лу и КРС (кон ге
ни тал ни ру бе ла син дром)

260035 Не дељ но нул то из ве шта ва ње у над зо ру над АФП/
мор би ла ма/ру бе лом

260036 Ме сеч но нул то из ве шта ва ње над КРС
260037 Ажу ри ра ње ли ниј ске ли сте слу ча је ва АФП, мор би ла, 

ру бе ле
260038 Ак ти ван над зор над АФП, мор би ла ма, ру бе лом, КРС
260039 Из ра да пе ри о дич них и го ди шњих из ве шта ја о кре та

њу ВПБ
260040 Из ра да из ве шта ја о спро ве де ној иму ни за ци ји на оп

штин ском, окру жном, по кра јин ском и ре пу блич ком ни воу
260041 Из ра да пла на по тре ба, ди стри бу ци је и утро шка вак

ци на
260042 Из ра да пла на ак тив но сти за одр жа ва ње ста ту са зе

мље без по ли ја (polio– free), ели ми на ци ју мор би ла/ру бе ле, као и 
пре вен ци ју КРС

260043 Из ра да про гра ма за шти те ста нов ни штва од вак ци на 
пре вен та бил них за ра зних бо ле сти

260044 Ева лу а ци ја из ве шта ја о кре та њу обо ле ва ња ВПБ и об
у хва та иму ни за ци јом

260045 Ана ли за и про це на епи де ми о ло шке си ту а ци је ВПБ са 
пред ло гом ме ра

260046 Ре ви зи ја вак ци нал них кар то те ка
260047 Из ра да на ци о нал не до ку мен та ци је за одр жа ва ње ста

ту са зе мље без по ли ја (polio-free)
260048 Из ра да на ци о нал не до ку мен та ци је за ве ри фи ка ци ју 

ели ми на ци је мор би ла/ру бе ле
260049 Об ра да при ја ве не же ље не ре ак ци је на кон иму ни за ци је
260050 До но ше ње за кљу ча ка и из да ва ње по твр да о утвр ђе ној 

те жој не же ље ној ре ак ци ји или трај ној кон тра ин ди ка ци ји
260051 Епи де ми о ло шка об ра да гру пи са ња не же ље них ре ак

ци ја на кон иму ни за ци је
260052 До но ше ње ме ре при вре ме ног об у ста вља ња иму ни за

ци је због на ру ше не без бед не иму ни за ци о не прак се
260053 Ажу ри ра ње ре ги стра трај них кон тра ин ди ка ци ја
260054 Днев но из ве шта ва ње из жа ри шта епи де ми је ВПБ у 

слу ча ју им пор то ва ња по лио ви ру са/мор би ла 
260055 Пред ла га ње, спро во ђе ње и кон тро ла ме ра у жа ри шту 

епи де ми је ВПБ до га ше ња
260056 Иму ни за ци ја по епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма (бе

сни ло, те та нус, хе па ти тис. Б итд.) 
260057 Иму ни за ци ја пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју
260058 Иму но про фи лак са (бе сни ло, те та нус, хе па ти тис Б)
260059 Хе ми о про фи лак са (ма ла ри ја, ТБЦ, ме нин го кок ни ме

нин ги тис…)
260060 Из ра да го ди шњег про гра ма иму ни за ци је
260061 Пла ни ра ње, ко ор ди на ци ја и над зор над спро во ђе њем 

до дат них иму ни за ци о них ак тив но сти
260062 Пла ни ра ње, ко ор ди на ци ја и над зор над спро во ђе њем 

ван ред не оба ве зне иму ни за ци је
260063 Пла ни ра ње, из во ђе ње и из ве шта ва ње о спро ве де ним 

епи де ми о ло шким сту ди ја ма (нпр. сту ди је се ро пре ва лен ци је)
260064 Струч номе то до ло шка по моћ у обла сти епи де ми о ло

ги је за ра зних бо ле сти
260065 Из ра да струч но ме то до ло шког упут ства
260066 Из ра да пред ло га за про гла ше ње епи де ми је за ра зне 

бо ле сти епи де ми јом од ве ћег зна ча ја за Ре пу бли ку
260067 Ана ли за до ку мен та ци је и да ва ње струч ног ми шље ња 

на зах тев из де ло кру га ра да епи де ми о ло га
260068 Из ра да епи де ми о ло шке екс пер ти зе
260069 Пру жа ње здрав стве но вас пит не услу ге из де ло кру га 

ра да епи де ми о ло га пре ма по је дин цу
260070 Над зор на по се та на окру жном и оп штин ском ни воу
260071 Кон тро ла кућ не изо ла ци је обо ле лих од за ра зне бо ле сти
260072 Ис пи ти ва ње иму ног ста ту са (се ро кон вер зи јом и ку

та ним про ба ма)
260073 Епи де ми о ло шки над зор над кли цо но ша ма од ре ђе них 

за ра зних бо ле сти 



260074 Епи де ми о ло шка ан ке та код за ра зних бо ле сти
260075 Епи де ми о ло шка ан ке та код ка ран тин ских бо ле сти, 

не ја сних ста ња и по ја ва
260076 Узор ко ва ње и сла ње ма те ри ја ла за ла бо ра то риј ско ис

пи ти ва ње
260077 Здрав стве ни пре глед од ре ђе них ка те го ри ја за по сле

них, дру гих ли ца и кли цо но ша
260078 Ту ма че ње ре зул та та ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња по 

узор ку
260079 Из ра да Про гра ма за шти те ста нов ни штва од за ра зних 

бо ле сти 
260080 Ева лу а ци ја ре а ли за ци је Про гра ма за шти те ста нов ни

штва од за ра зних бо ле сти
260081 Епи де ми о ло шки над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма 

пу тем ин ци ден ци је и пре ва лен ци је
260082 Из ра да про гра ма и пла на над зо ра над бол нич ким ин

фек ци ја ма на оп штин ском, окру жном ни воу, по кра јин ском и ре пу
блич ком ни воу

260083 Кон тро ла ефи ка сно сти сте ри ли за ци је са да ва њем 
струч ног ми шље ња

260084 Пра ће ње до га ђа ја у јав ном здра вљу
260085 Ра на де тек ци ја и но ти фи ка ци ја до га ђа ја ко ји пред ста

вља ју по тен ци јал ну прет њу по јав но здра вље
260086 Про це на и ва ли да ци ја по тен ци јал них прет њи по јав

но здра вље
260087 Ажу ри ра ње ба зе еви ден ти ра них по тен ци јал них прет

њи по јав но здра вље
260088 Из ра да не дељ них из ве шта ја о за ра зним бо ле сти ма ко

је мо гу пред ста вља ти по тен ци јал ну прет њу по јав но здра вље
260089 Из ра да го ди шњег из ве шта ја о за ра зним бо ле сти ма 

ко је мо гу пред ста вља ти по тен ци јал ну прет њу по јав но здра вље
260090 Одр жа ва ње ква ли тет не те ле ко му ни ка ци о не струк ту ре
260091 Дез ин фек ци ја про сто ри је га сом: по објек ту
260092 Дез ин фек ци ја про сто ри ја за ма гљи ва њем: по објек ту
260093 Дез ин фек ци ја отво ре них по вр ши на: по те ри то ри ји
260094 Дез ин фек ци ја са ни тар ног чво ра: по објек ту
260095 Дез ин фек ци ја са ни тар ног чво ра: по ка би ни
260096 Дез ин фек ци ја во де у за тво ре ним по су да ма
260097 Дез ин фек ци ја ба зе на за ку па ње
260098 Дез ин фек ци ја хра не у ори ги нал ном па ко ва њу (на 10 кг) 
260099 Дез ин фек ци ја са ни тет ских ко ла
260100 Дез ин фек ци ја тек стил них, ко жних,гу ме них и пла

стич них ма те ри ја
260101 Дез ин фек ци ја ро бе и по сте љи не
260102 Дез ин фек ци ја мр твач ни це
260103 Дез ин фек ци ја ка ран тин ских про сто ра 
260104 Де пе ди ку ла ци ја осо ба ин сек ти ци ди ма
260105 Де пе ди ку ла ци ја ко сма тих де ло ва те ла
260106 Де пе ди ку ла ци ја ру бља им прег на ци јом
260107 Де пе ди ку ла ци ја по сте љи не им прег на ци јом
260108 Де пе ди ку ла ци ја по сте љи не пр ска њем
260109 Дез ин сек ци ја са ни тет ских ко ла
260110 Де ра ти за ци ја по 1 kg руч но при пре мље ног мам ка на 

ба зи же сто ких отро ва 
ЈZ0002 Епи де ми о ло ги ја

ДВА ДЕ СЕТ СЕД МО ПО ГЛА ВЉЕ

27ХИГИЈЕНА

270101 Ан тро по ме триј ска ме ре ња код ис пи ти ва ња ухра ње
но сти по је дин ца: те ле сна те жи на те ла, те ле сна ви си на, де бљи на 
ко жног на бо ра на че ти ри тач ке, обим над лак ти це, обим стру ка, 
обим ку ко ва

270102 Од ре ђи ва ње ан тро по ме триј ских ин дек са код ис пи ти
ва ња ухра ње но сти по је дин ца: ин декс ухра ње но сти (ин декс те ле
сне ма се), ОМН, из ра чу на ва ње 

270103 Оце на ре зул та та би о хе миј ских по ка за те ља кр ви и 
ури на, оце на ре зул та та ан тро по ме триј ских и функ ци о нал них ис
пи ти ва ња, оце на енер гет ских и ну три тив них по тре ба по је дин ца, 
оце на ухра ње но сти по је дин ца

270104 Ан ке та ис хра не за по је дин ца (кван ти та тив не и се ми
кван ти та тив не ан ке те ис хра не: ан ке та по се ћа њу за 24 ча са, тро
днев ни, сед мо днев ни днев ник ис хра не)

270105 Из ра да ди је то про фи лак се/ди је то те ра пи је за по је дин
ца пр ви до ла зак

270106 Из ра да ди је то те ра пи је/ди је то про фи лак се за по је дин
ца кон трол ни до ла зак

270107 Из ра да пред ло га/при ме ра ис хра не за раз ли чи та па то
ло шка ста ња (ли ста на мир ни ца и при мер је лов ни ка за је дан дан)

270108 Ис пи ти ва ње ухра ње но сти по пу ла ци је 
270109 Из ра да пре по ру ка за ко лек тив ну ис хра ну 
270110 Из ра да пре по ру ка за ис хра ну у ста ци о нар ним здрав

стве ним уста но ва ма
270111 Ис пи ти ва ње ин ди ви ду ал не ис хра не
270112 Ис пи ти ва ње ко лек тив не ис хра не
270113 Ис пи ти ва ње по ро дич не ис хра не 
270114 Ис пи ти ва ње ис хра не у по пу ла ци ји

ДВА ДЕ СЕ ТО СМО ПО ГЛА ВЉЕ

28ПРЕГЛЕДИ

000001 Спе ци ја ли стич ки пре глед пр ви
000002 Спе ци ја ли стич ки пре глед кон трол ни
000003 Спе ци ја ли стич ки пре глед пр ви – про фе сор
000004 Спе ци ја ли стич ки пре глед кон трол ни – про фе сор
000005 Спе ци ја ли стич ки пре глед пр ви – до цен та и при ма ри

ју са
000006 Спе ци ја ли стич ки пре глед кон трол ни – до цен та и при

ма ри ју са
000008 Кон зи ли јар ни пре глед бо ле сни ка – 5 уче сни ка

ДВА ДЕ СЕТ ДЕ ВЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

29СТОМАТОЛОГИЈА

009110 Ак тив ни по крет ни ор то донт ски апа рат
009018 Амал гам ски ис пун на 1 по вр ши ни
009223 Амал гам ски ис пун на 1 по вр ши ни код де це до на вр

ше не 15 го ди не жи во та
009019 Амал гам ски ис пун на 2 по вр ши не
009224 Амал гам ски ис пун на 2 по вр ши не код де це до на вр

ше не 15 го ди не жи во та
009020 Амал гам ски ис пун на 3 по вр ши не
009225 Амал гам ски ис пун на 3 по вр ши не код де це до на вр

ше не 15 го ди не жи во та
009109 Ана ли за екс тра о рал не те ле ренд ге но ра ди о гра фи је 

гла ве
009234 Ана ли за ор то пан то мо гра фа
009217 Ане сте зи ја у мак си ло фа ци јал ној хи рур ги ји по за по

че том са ту
009216 Ане сте зи ја у орал ној хи рур ги ји по за по че том са ту
009218 Ан ти шок те ра пи ја
009177 Би оп си ја
009127 Ва ђе ње зу ба
009036 Ва ђе ње стра ног те ла из ка на ла ко ре на
009328 Ве сти бу лар на пло ча
009023 Ви тал на ам пу та ци ја/екс тир па ци ја код фрак ту ра зу ба 

са отво ре ном пул пом
009022 Ви тал на ам пу та ци ја
009226 Ви тал на ам пу та ци ја пул пе млеч них зу ба
009227 Ви тал на екс тир па ци ја пул пе млеч них зу ба
009199 Врат ни део кич ме у два прав ца
009039 Гла сјо но мер ни ис пун
009233 Гла сјо но мер ни ис пун код де це до на вр ше не 15 го ди не 

жи во та
009219 Да ва ње ињек ци је у те ра пиј ске/ди јаг но стич ке свр хе
009327 Де ле ро ва ма ска
009324 Де фи ни тив на оп ту ра тор про те за
009325 Ди јаг но сти ка ри зи ка за на ста нак ка ри је са
009326 Ди јаг но сти ка ри зи ка за на ста нак па ро дон то па ти ја
009053 До да так зу ба у про те зи
009054 До да так ку ки це у про те зи
009158 Дре на жа па ро дон тал ног аб сце са
009187 Екс тра о рал на ин ци зи ја ап сце са
009178 Екс ци зи ја бе ниг них/ма лиг них ко жних ту мо ра са ди

рект ном су ту ром М.Ф. Ре ги ја



009179 Екс ци зи ја бе ниг них/ма лиг них ту мо ра ко же са ре кон
струк ци јом де фек та М.Ф. Ре ги ја

009245 Ели ми на ци ја ири та ци ја орал не слу зо ко же
009041 Ен до донт ска те ра пи ја зу ба са ком пли ко ва ним ка нал

ним си сте ми ма – по ка на лу
009034 Ен до донт ска те ра пи ја ин фи ци ра не пул пе по ка на лу
009033 Ен до донт ска те ра пи ја не ин фи ци ра не пул пе по ка на лу
009082 Ети о ло шка дг. кон се ку тив них обо ље ња
009304 Жи вот на де мон стра ци ја (6 до 9 осо ба)
009013 За ли ва ње фи су ра (по зу бу)
009160 За у ста вља ње кр ва ре ња
009161 За у ста вља ње кр ва ре ња хи рур шким пу тем
009028 Збри ња ва ње по вре да зу ба са те жим по ре ме ћа ји ма 

струк ту ре
009334 Збри ња ва ње де це са оте жа ном са рад њом за сто ма то

ло шке ин тер вен ци је (+100%)
009320 Збри ња ва ње де це са по себ ним по тре ба ма (+100%)
009027 Збри ња ва ње му лип. по вре да зу ба у де це
009321 Збри ња ва ње осо ба са по себ ним по тре ба ма (+100%)
009246 Збри ња ва ње осо ба са по себ ним по тре ба ма у ин тра

вен ској се да ци ји
009247 Збри ња ва ње осо ба са по себ ним по тре ба ма у ин ха ла

ци о ној се да ци ји
009173 Збри ња ва ње пре ло ма ви ли це акри лат ном удла гом – 

сплин том
009171 Збри ња ва ње пре ло ма ви ли це ме то дом жи ча не имо би

ли за ци је
009172 Збри ња ва ње пре ло ма ви ли це стан дард ном ши ном
009108 Из ра да и ана ли за сту диј ског мо де ла
009174 Из ра да и ана ли за сту диј ског мо де ла/му ла жа код де

фор ми те та ли ца и ви ли ца
009010 Ин ди ви ду ал ни здрав стве но вас пит ни рад у ор ди на ци

ји/мо ти ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу орал не хи ги је не
009228 Ин тер се ан сно ме ди ка мен то зно ка нал но пу ње ње (по 

ка на лу)
009229 Ин тер се ан сно ме ди ка мен то зно ка нал но пу ње ње код 

зу ба са не за вр ше ним ра стом ко ре на (по ка на лу)
009241 Ин тра ле зиј ска и пе ри ле зиј ска апли ка ци ја ле ка
009159 Ин тра о рал на ин ци зи ја ап сце са
009197 Ин тра о рал ни ме то ди ра ди о гра фи са ња
009215 Ин фил тра ци о на ане сте зи ја
009244 Ка у те ри за ци ја тки ва
009175 Ке фа ло ме триј ска ана ли за код де фор ми те та ли ца и ви

ли ца
009243 Ки ре та жа орал не слу зо ко же
009128 Ком пли ко ва но ва ђе ње зу ба
009032 Ком по зит ни ин леј
009030 Ком по зит ни ис пун на боч ним зу би ма
009232 Ком по зит ни ис пун на боч ним зу би ма код де це до на

вр ше не 15 го ди не жи во та
009029 Ком по зит ни ис пун на пред њим зу би ма
009231 Ком по зит ни ис пун на пред њим зу би ма код де це до 

на вр ше не 15 го ди не жи во та
009009 Кон зи ли јар ни пре глед са пи са ним ми шље њем
009300 Кон сул та тив ни пре глед у дру гој уста но ви
009198 Кра ни о грам (ПА и про фил ло ба ње)
009122 Ле че ње ал ве о ли та
009025 Ле че ње ин фи ци ра не пул пе са не за вр ше ним ра стом 

ко ре на
009026 Ле че ње не ин фи ци ра не пул пе са не за вр ше ним ра стом 

ко ре на
009222 Ло кал на апли ка ци ја ле ка (тоxавит)
009221 Ло кал на апли ка ци ја флу о ри да сред ње кон цен тра ци је
009182 Ма лиг ни ту мо ри усне – „V” екс ци зи ја
009181 Ма лиг ни ту мо ри усне – „W” екс ци зи ја
009024 Мор тал на ам пу та ци ја пул пе млеч них зу ба
009301 Мо ти ва ци ја и об у ча ва ње ко ри сни ка у одр жа ва њу пра

вил не хи ги је не
009031 На до град ња од естет ског ма те ри ја ла (код по вре да)
009021 На до град ња фрак ту ри ра ног зу ба
009200 На тив но ра ди о гра фи са ње пљу вач них жле зда
009150 Не крек то ми ја по се ан си
009240 Об ра да па ро дон тал ног џе па по зу бу
009309 Обу ка па ци јен та за из во ђе ње функ ци о нал них ве жби 

за ре ха би ли та ци ју тем по ро ман ди бу лар ног згло ба

009153 Од стра ње ње кал ку са из из вод ног ка на ла пљу вач не 
жле зде

009322 Оп ту ра тор про те за за уро ђе не ано ма ли је
009189 Ор то пан то мо грам
009083 От кри ва ње орал них жа ри шта код па ци је на та на бол

нич ком ле че њу
009045 Пар ци јал на акри лат на про те за
009249 Пе ри фер не бло ка де ал ко хо лом у ле че њу иди о пат ске 

три ге ми нал не не у рал ги је
009137 Пла сти ка пли ка и фре ну лу ма
009214 По вр шин ска ло кал на ане сте зи ја
009055 Под ла га ње про те зе ди рект но – хлад но ве зу ју ћи акри лат
009056 Под ла га ње про те зе ин ди рект но
009157 Пр ва по моћ код ден тал ги ја
009230 Пр ва по моћ код мул ти плих по вре да зу ба у де це
009236 Пр ва по моћ код по вре да
009015 Пре вен тив ни ис пун
009220 Пре вен тив ни пре глед
009305 Пре да ва ње
009323 При вре ме на оп ту ра тор про те за
009164 При мар на об ра да ра не – ин тра о рал но
009169 При мар на об ра да ра не без су ту ре мак си ло фа ци јал не 

ре ги је
009170 При мар на об ра да ра не са су ту ром мак си ло фа ци јал не 

ре ги је
009162 При мар на пла сти ка ОАК
009163 При мар на пла сти ка са ва ђе њем ко ре на из си ну са
009303 Рад у ве ли кој гру пи (ви ше од 30 осо ба)
009302 Рад у ма лој гру пи (6 до 9 осо ба)
009333 Ре а дап та ци ја епи те зе
009308 Ре а дап та ци ја и ре о клу да ци ја оп ту ра то ра
009144 Ре ви зи ја си ну са – Цалдwелл – Луц
009213 Ре кон струк ци је ЦТ сли ке
009188 Ренд ге но гра фи ја зу ба ин тра о рал на
009113 Ре па ра ту ра ор то донт ског апа ра та са оти ском
009052 Ре па ра ту ра про те зе – пре лом пло че
009165 Ре план та ци ја стал них зу ба
009166 Ре по зи ци ја лук си ра не до ње ви ли це
009124 Ре сек ци ја гор њих дво ко ре них зу ба
009123 Ре сек ци ја јед но ко ре них зу ба
009125 Ре сек ци ја тро ко ре них зу ба
009038 Ре трет ман ка на ла ко ра на (по ка на лу)
009238 Се лек тив но бру ше ње зу ба (по зу бу)
009251 Се риј ска апли ка ци ја кон цен тро ва них флу о ри да
009201 Си ја ло гра фи ја
009003 Си сте мат ски сто ма то ло шки пре глед са об ра дом по да

та ка
009191 Сни мак до ње ви ли це у три прав ца
009196 Сни мак ја го дич них лу ко ва
009195 Сни мак ор би та
009194 Сни мак па ра на зал них шу пљи на
009192 Сни мак тем по ро ман ди бу лар них згло бо ва
009193 Сни мак фа ци јал ног ма си ва
009005 Спе ци ја ли стич ки пре глед
009006 Спе ци ја ли стич ки пре глед – кон трол ни
009007 Спе ци ја ли стич ки пре глед на став ник
009008 Спе ци ја ли стич ки пре глед на став ник – кон трол ни
009248 Спе ци ја ли стич ки пре глед па ци је на та са хро нич ним 

бол ним син дро мом у оро фа ци јал ном пре де лу и план те ра пи је
009011 Сти му ла тор
009001 Сто ма то ло шки пре глед
009002 Сто ма то ло шки пре глед – кон трол ни
009190 Те ле ренд ген
009016 Те ра пи ја ду бо ког ка ри је са (без ис пу на)
009037 Те ра пи ја ин тра и екс тра о рал них пер фо ра ци ја ко ре на
009112 Те ра пиј ска ре а дап та ци ја по крет ног ор то донт ског апа

ра та
009046 То тал на про те за
009152 Убри зга ва ње ле ко ва у пљу вач ну жле зду кроз из вод ни 

ка нал
009307 Укла ња ње бе ниг них ко шта них ту мо ра ли ца и ви ли це
009136 Укла ња ње ве ћих ви лич них ци ста
009183 Укла ња ње ко на ца
009242 Укла ња ње кру ста, по кро ва бу ла или не кро тич них на

сла га



009135 Укла ња ње ма њих ви лич них ци ста
009134 Укла ња ње му ко зних ци ста
009012 Укла ња ње на сла га
009168 Укла ња ње сплин та/ши не
009306 Укла ња ње стра ног те ла из ме ких и ко шта них тки ва 

ли ца и ви ли це
009239 Укла ња ње су пра гин ги вал ног зуб ног ка мен ца по ви

ли ци
009180 Укла ња ње ту мо ра слу зо ко же усне ду пље
009202 Ул тра звуч ни пре глед пљу вач них жле зда
009330 Фа ци јал на епи те за за ли це
009331 Фа ци јал на епи те за за нос
009332 Фа ци јал на епи те за за уво
009237 Фик са ци ја тра у мат ски лук си ра них зу ба ком по зит ним 

сплин том/ши ном
009167 Фик са ци ја тра у мат ски лук си ра них зу ба сплин том/

ши ном
009235 Фик сни ор то донт ски апа рат у окви ру пре о пе ра тив ног 

и по сто пе ра тив ног трет ма на код осо ба са опе ри са ним рас це пи ма 
усне, ал ве о лар ног гре бе на и неп ца

009329 Фик сни ор то донт ски апа рат у окви ру пре о пе ра тив ног 
и по сто пе ра тив ног трет ма на код осо ба са уро ђе ним и те жим сте
че ним де фор ми те ти ма ли ца и ви ли ца

009176 Фо то ке фа ло ме триј ска ана ли за код де фор ми те та ли ца 
и ви ли ца

009111 Функ ци о нал ни ор то донт ски апа рат
009126 Хе ми сек ци ја и ди сек ци ја зу ба
009133 Хи рур шка те ра пи ја зу ба у ни ца њу (из вла че ње)
009130 Хи рур шка те ра пи ја зу ба у ни ца њу (цир кум ци зи ја)
009129 Хи рур шко ва ђе ње зу ба
009132 Хи рур шко ва ђе ње им пак ти ра них оч ња ка
009131 Хи рур шко ва ђе ње им пак ти ра них ум ња ка
009147 Хи рур шко ле че ње осте о ми је ли ти са М.Ф. Ре ги је
009148 Хи рур шко ле че ње осте о ми је ли ти са М.Ф. Ре ги је – ло

кал ног
009250 Цен трал не бло ка де у ле че њу иди о пат ске три ге ми нал

не не у рал ги је
009209 ЦТ пре глед вра та без кон тра ста
009210 ЦТ пре глед вра та са кон тра стом
009207 ЦТ пре глед до ње ви ли це без кон тра ста
009208 ЦТ пре глед до ње ви ли це са кон тра стом
009203 ЦТ пре глед ор би та без кон тра ста
009204 ЦТ пре глед ор би та са кон тра стом
009211 ЦТ пре глед пљу вач них жле зда без кон тра ста
009212 ЦТ пре глед пљу вач них жле зда са кон тра стом
009205 ЦТ пре глед сред њег ма си ва ли ца без кон тра ста
009206 ЦТ пре глед сред њег ма си ва ли ца са кон тра стом 

ТРИ ДЕ СЕ ТО ПО ГЛА ВЉЕ

30БОЛНИЧКИ(БО)ДАНИ

Напомена: Сле де ћи атри бу ти бли же од ре ђу ју по је ди не бол
нич ке да не:

IОбластмедицине:

1неоперативна

Укључује: дер ма то ве не ро ло ги ју, ин фек тив не, ин тер ни стич
ке гра не (кар ди о ло ги ја, не фро ло ги ја, пул мо ло ги ја, га стро ен те
ро ло ги ја, алер го ло ги ја, хе ма то ло ги ја, ен до кри но ло ги ја и ме та бо
лич ки по ре ме ћа ји, ре у ма то ло ги ја и дру ге), не у ро ло ги ју, ме ди ци ну 
ра да, ра дио и хе мио те ра пи ју

2оперативна

Укључује: ги не ко ло ги ју и аку шер ство, хи рур ги ју (ва ску лар
на, аб до ми нал на, кар ди о хи рур ги ја, пла стич на и ре кон струк тив на, 
де чи ја, тра у ма то ло ги ја, ор то пе ди ја, не у ро хи рур ги ја и дру ге), уро
ло ги ју, он ко ло ги ју, ОРЛ, оф тал мо ло ги ју, мак си ло фа ци јал ну хи рур
ги ју, орал ну хи рур ги ју

IIТипздравствененеге:оп шта, ин тен зив на I, ин тен зив на II
IIIТиплечења: па ли ја тив но да,не
BD0300 БО дан
Напомена:Атри бу ти:
Област ме ди ци не: неоперативнa/оперативнa
Тип не ге: оп шта/ин те зив на I/ин те зив на II
Тип ле че ња: па ли ја тив но – да – не
BD0301 БО дан – Фи зи кал на ме ди ци на и ре ха би ли та ци ја
Напомена:Атри бу ти:
По крет ност па ци јен та: по кре тан/по лу по кре тан/не по кре тан
BD0302 БО дан – Нео на то ло ги ја
Напомена:Атри бу ти:
Тип не ге: оп шта/ин те зив на I/ин те зив на II
BD0303 БО дан – Пе ди ја три ја
Напомена:Атри бу ти:
Област ме ди ци не: неоперативнa/оперативнa
Тип не ге: оп шта/ин те зив на I/ин те зив на II
Тип ле че ња: па ли ја тив но – да – не
BD0304 БО дан – Пра ти лац
BD0305 Днев на бол ни ца
Напомена:Атри бу ти:
Област ме ди ци не: нео пе ра тив на/опе ра тив на
BD0306 Бо дан – Пси хи ја три ја
Напомена:Атри бу ти:
Тип не ге: оп шта/ин те зив на I/ин те зив 
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