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AEP (Appropriateness evaluation protocol) Criteria

Критеријум Oпис

17.
Хируршке и/или инвазивно-
нехируршке процедуре у року
краћем од 24 сата од пријема

Укључује хируршке процедуре, ендоскопске
процедуре, процедуре интервентне кардиологије,
процедуре интервентне радиологије

18.
Хируршке и/или инвазивно-
нехируршке процедуре у року
дужем од 24 сата од пријема

Укључује хируршке процедуре, ендоскопске
процедуре, процедуре интервентне кардиологије,
процедуре интервентне радиологије

19.
Мониторинг виталних знакова
најмање свака 2 сата

20.
Парентерална примена лекова
и/или надокнада течности Искључује хемотерапију због малигне болести

21.
Опсервација због токсичне
реакције на лекове Укључује и самотровање лековима

22.
Спорадична или континуирана
употреба респиратора (најмање
сваких 8 сати)

23.
Озбиљна абнормалност
електролита или гасова у крви

Na<123 или >156 mg/L;

К<2.5 или >6.0 mg/L;
Бикарбонат < 20 ili >36 mg/L

Артеријски pH<7.3 или >7.45

Укључује и промене електролита због повраћања
и/или дијареје

24. Акутни губитак вида или слуха Унутар 48 сати од пријема.

25.
Акутни губитак способности
померања било ког дела тела Унутар 48 сати од пријема.

26. Поремећај стања свести Укључује кому или одсуство одговора

27. Остали неуролошки поремећаји

Укључује парализу, мишићну слабост, слабу
координацију, губитак сензације, епилептички
напад, конфузију, вертиго, амнезију, трњење
половине тела, дупле слике, атаксију, поремећај
говора

28. Поремећај дисања

29.
Грозница која траје 5 или више
дана са температуром изнад 38℃.

30. Друга фебрилна стања
31. Активно унутрашње крварење
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32. Поремећај пулса < 50 откуцаја у минути или > 140 откуцаја у
минути

33. Поремећај крвног притиска
Систолни < 90 или > 200 mmHg и/или
Дијастолни < 60 или > 120 mmHg.

34.
ЕКГ и/или лабораторијски доказ
акутне исхемије, мора постојати
сумња на нови инфаркт миокарда

35.
Промене у ЕКГ (искључује нови
инфаркт миокарда)

36.
Пријем због комликација
хируршког лечења

37. Траума без промене стања свести
38. Порођај Додељује се и мајци и здравом новорођенчету
39. Поремећај у трудноћи
40. Бол Укључује и главобољу
41. Хемодијализа
42. Хемотерапија
43. Радиотерапија
44. Пријем због кожних промена Укључује и ulcus cruris и декубитус
45. Психички поремећаји

46.
Пријем због терапије/издавања
лекова са Ц листе и/или других
лекова по посебном режиму

47.
Физикална терапија и
рехабилитација

48.
Пријем због радиолошке
дијагностике

49. Палијативна нега
50. Пратилац
51. Пријем из социјалних разлога
52. Остало Обавезно је навести разлог пријема пацијента.

НАПОМЕНА: Критеријум „ОСТАЛО“ (52) може се користити искључиво у случају када не
постоји услов за пријем пацијента ни за један од понуђених критеријума (17-51).
Коришћењем критеријума ОСТАЛО наносите штету својој радној организацији.


