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ПРВО ПОГЛАВЉЕ 

1. ПРОЦЕДУРЕ НА НЕРВНОМ СИСТЕМУ  
(БЛОКОВИ 1–86) 
 
АНАТОМСКА РЕГИЈА 

1.1 ЛОБАЊА, МОЖДАНЕ ОВОЈНИЦЕ (МЕНИНГЕ) И МОЗАК 
 
ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.1.1 ПРЕГЛЕД 

1  Преглед лобање, можданих овојница и мозга 

40903-00  Неуроендоскопија 
 Интравентрикуларна неуроендоскопија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уметање шанта  
 • трећа вентрикулостомија 

 Искључује: процес у коме се обавља и биопсија 

40803-00  Стереотаксична локализација интракранијалне лезије 
   Стереотаксично локализовање за: 
  • брахитерапију 
 • интракранијални хируршки захват 
 • радиохирургију 

 Укључује:   ангиографију 
     примену имобилизацијске удлаге за главу 
         компјутерско утврђивање координата  
          компјутеризовану томографија [ЦТ] 
          локализовање  
          магнетну резонанца [МР] 
          таргетинг 
          вентрикулографију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • брахитерапија 
 • трепанација 
 • радиохирургија 

 Шифрирати и: 
 • обављени хируршки захват или захвате 
 

 Искључује: функционалну стереотаксичну процедуру 

          стереотаксичну: 
     • цингулотомију  
     • палидотомију 
     • таламотомију  
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1.1.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

2  Кранијална дренажа или пункција 

39009-00  Евакуација субдуралног хематома 
 Дренажа постављена кроз фонтанелу 

 Искључује: дренажу кроз отворе направљене трепанацијом  

39003-00  Субокципитална пункција (пункција цистерне магне) 

39006-00  Вентрикуларна пункција 
 Вентрикуларна пункција кроз претходно имплантирани катетер 

39703-03  Аспирација цисте у мозгу 

 Искључује: дренажу инфициране цисте  

90000-00  Остале кранијалне пункције 
 Аспирација: 
 • субарахноидалног простора 
 • субдуралног простора (некласификовано на другом месту)  
 Кранијална аспирација (некласификовано на другом месту) 

3  Инсерција апарата за интракранијалну цереброспиналну течност 

 Замена апарата за цереброспиналну течност 
 Ревизија апарата за цереброспиналну течност 

39015-00  Спољашња дренажа ликвора  

 Искључује: уметање шанта за вентрикуларну цереброспиналну течност  

39015-01  Инсерција вентрикуларног резервоара 
 Инсерција резервоара: 
 • Омаја (Ommaya) 
 • Рикхам (Richam's) 

39015-02  Уметање апарата за праћење интракранијалног притиска ,и праћење 

4  Уклањање апарата за интракранијалну цереброспиналну течност 

 Искључује: процедуру његове замене  

90001-00  Уклањање спољашњег вентрикуларног дрена 

90001-01  Уклањање вентрикуларног резервоара 
 Уклањање резервоара: 
 • Омаја (Ommaya) 
 • Рикхам (Richam's)  

90001-02  Уклањање апарата за праћење интракранијалног притиска [ИЦП] 

5  Иригација,инсерција или уклањање шанта за интракранијалну    
  цереброспиналну течност 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • неуроендоскопија  

 Искључује: инсерцију спољашњег вентрикуларног дрена  

  ревизију шанта за цереброспиналну течност  

90002-00  Иригација шанта за цереброспиналну течност 
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40003-00  Инсерција вентрикуло-атријалног шанта 

40003-01  Инсерција вентрикулоплеуралног шанта 

40003-02  Инсерција вентрикулоперитонеалног шанта 
 Вентрикулоперитонеостомија 

40003-03  Инсерција вентрикуларног шанта у остале екстракранијалне области 

40003-04  Инсерција цистерналног шанта 
 Инсерција шанта: 
 • цистернално-атријалног 
 • цистерналноперитонеалног 
 • цистерналноплеуралног 

40009-03  Уклањање вентрикуларног шанта 

 Искључује: процедуру његове замене  

40009-04  Уклањање цистерналног шанта 

 Искључује: процедуру његове замене  

6  Остале процедуре примене, инсерција и уклањања на лобањи, можданим  
  овојницама и мозгу  

47705-00  Инсерција лобањског калибарског рама 
 Инсерција лобањских држача 

 Искључује: процедуру у случају фрактуре или дислокације кичме  

40709-00  Уметање интракранијалних електрода кроз отворе направљене трепанацијом     
  дубока стимулација мозга 
 Имплантација интракранијалних електрода 
 
 Укључује: инсерцију жице (проводника) који повезује електроде и неуростимулатора 

 Напомена: Обавља се у случају: 
 • епилепсије 
 • мултипле склерозе 
 • контроле бола 
 • Паркинсонове болести 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • стереотаксична локализација интракранијалне лезије 

 • инсерција поткожно имплантираног неуростимулатора 

40712-00  Инсерција интракранијалне електроде путем краниотомије 
                     дубока стимулација мозга 
 
 Укључује: инсерцију жице (проводника) који повезује електроде и неуростимулатора  

                    Напомена: oбавља се у случају: 

 • епилепсије 
 • мултипле склерозе 
 • контроле бола 
 • Паркинсонове болести 
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40709-02  Подешавање интракранијалних електрода кроз отворе који су настали   
  трепанацијом 
 Ревизија интракранијалних електрода кроз отворе који су настали трепанацијом 
 
 Укључује: ревизију  жице (проводника) који повезује електроде и неуростимулатора  

40709-03  Замена интракранијалних електрода кроз отворе који су настали трепанацијом 

                    Укључује: замену жице(проводника) који повезује електроде и неуростимулатора 

40712-02  Подешавање интракранијалних електрода путем краниотомије 
 Ревизија интракранијалних електрода путем краниотомије 

                      Укључује: ревизију жице(проводника) који повезује електроде и неуростимулатора 

40712-03  Замена интракранијалних електрода путем краниотомије 

                    Укључује: замену жице(проводника) који повезује електроде и неуростимулатора 

40709-01  Уклањање интракранијалних електрода кроз отворе који су настали   
  трепанацијом 

                    Укључује: уклањање жице(проводника) који повезује електроде и неуростимулатора 

 Искључује: процедуру њихових замена  

40712-01  Уклањање интракранијалних електрода путем краниотомије 

                    Укључује: уклањање жице(проводника) који повезује електроде и неуростимулатора 

 Искључује: процедуру њихових замена  

1.1.3 ИНЦИЗИЈА 

7  Инцизионо испитивање можданих овојница или мозга 

39012-00  Трепанација 
 Трепанација за: 
 • брахитерапију 
 • при прегледу 
 Интракранијалну експлорацију 

 Искључује: процедуру као оперативни приступ за хируршки захват – шифру изоставити 

8  Интракранијална дренажа 

 Укључује:  дренажу кроз отворе направљене трепанацијом 

 Искључује: шант цереброспиналне течности  

39900-00  Дренажа интракранијалне инфекције 
 Дренажа: 
 • инфициране мождане цисте 
 • интракранијалног апсцеса 

 Искључује: постоперативно поновно отварање места учињене краниотомије или  
  краниектомије  
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39600-00  Дренажа интракранијалне хеморагије 
 Дренажа хеморагије: 
 • екстрадуралне 
 • интрацеребралне 
 • субдуралне 

 Искључује: постоперативно поновно отварање места учињене краниотомије или  

  краниектомије  
 уклањање интракранијалног хематома: 
 • путем остеопластичне краниотомије  
 • са краниектомијом  
 одливање субдуралног крварења кроз фонтанелу  

39703-01  Дренажа интракранијалне лезије или цисте 
 Интракранијална дренажа (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: случај инфициране цисте  

9  Интракранијална декомпресија 

40015-00  Субтемпорална декомпресија 

39706-01  Декомпресија интракранијалног тумора путем остеопластичне краниотомије 

 Укључује: остеопластични режањ 

40106-00  Декомпресија задњег мозга 
 Декомпресија: 
 • Арнолд-Кјари урођене малформације 
 • Кјари урођене малформације 

 Укључује: пластику тврде можданице 

40106-01  Декомпресија задње лобањске јаме 
 Декомпресија код сирингомијелије 

 Укључује: пластику дуре 

10  Постоперативно поновно отварање места учињене краниотомије или   
  краниектомије 

39721-00  Постоперативно поновно отварање места учињене краниотомије или   
  краниектомије 
 
 Декомпресија едема   }  
 Дренажа: 
 • крварења  }  
 • инфекције  }  постоперативно 
 Уклањање: 
 • апсцеса  }  
 • хематома  }  

 Укључује:  уклањање лобањског режња 
  процедуру путем остеоплатичног режња 
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1.1.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

11  Деструкција интракранијалне анеуризме или других васкуларних лезија 

35412-00  Ендоваскуларна оклузија церебралне анеуризме или артериовенске урођене  
  малформације 
 Транскатетерска емболизација церебралне анеуризме или артериовенске урођене 
 малформације 
 
 Укључује:  употребу: 
  • коила 
  • интракранијалних: 
             • балона 
             • стентова 
  катетеризације 

39812-00  Лигатура крвних судова у врату код интракранијалне анеуризме 

39806-00  Клипинг интракранијалне проксималне артерије 

 Напомена: Обавља се код анеуризме или артериовенске малформације 

39800-00  Клипинг церебралне анеуризме 

39815-00  Облитерација каротидне кавернозна фистуле  

 Укључује:  комбиновану вратну и интракранијалну процедуру 

1.1.5 ЕКСЦИЗИЈА 

12  Биопсија мозга и можданих овојница (менингеа) 

39703-00  Биопсија мозга кроз отворе настале трепанацијом 
 Затворена биопсија мозга 

 Искључује: неуроендоскопију са биопсијом  

40903-01  Биопсија мозга путем неуроендоскопије 
 Интравентрикуларна неуроендоскопија са биопсијом 

 Укључује: трепанацију 

39706-00  Биопсија мозга путем остеопластичне краниотомије 
 Отворена биопсија мозга 

 Укључује:  остеопластични залистак 

39703-02  Биопсија церебралних менинги кроз отворе настале трепанацијом 
 Затворена биопсија церебралних менинги 

39706-02  Биопсија церебралних менинги путем остеопластичне краниотомије 
 Отворена биопсија церебралних менинги 

 Укључује:  остеопластични залистак 

13  Ексцизија лобањске лезије 

 Укључује:  процедуру у случају инфекције 

39700-00  Ексцизија лобањске лезије 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • краниопластика  



23 
 

39906-00  Краниектомија у случају инфекције лобање 
 Краниектомија у случају остеомијелитиса 
 Дебридман лобање у случају инфекције 
 Уклањање инфицираног лобањског залистка 
 Секвестректомија лобање 

14  Уклањање интракранијалног хематома или апсцеса 

 Искључује: дренажу кроз отворе направљене трепанацијом  
  постоперативно поновно отварање места учињене краниотомије или   
  краниектомије 

 
39603-00    Уклањање интракранијалног хематома путем остеопластичне краниотомије 
 Уклањање интракранијалног хематома путем остеопластичног залистка 

39603-01  Уклањање интракранијалног хематома краниектомијом 

39903-00  Уклањање интракранијалног апсцеса 

15  Уклањање интракранијалне лезије 

 Искључује: уклањање хируршким захватима на бази лобање  

39712-00  Уклањање лезије церебралних менинга 

39709-00  Уклањање лезије церебрума 
 Парцијална лобекомија мозга захваћеног тумором 

39712-03  Уклањање интравентрикуларне лезије 

39709-01  Уклањање лезије можданог стабла 

39709-02  Уклањање лезије церебелума 

41575-00  Уклањање лезије церебелопонтинског угла 
 Уклањање акустичког неурома 

 Укључује: захвате путем краниотомије 

39712-04  Уклањање осталих интракранијалних лезија 
 Уклањање интракранијалног тумора (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: краниофарингиом  
  интракранијални неуробластом  
  процедуре које укључују и инфратемпоралну јаму  
  лезију пинеалног тела  

16  Остале интракранијалне ексцизије 

 Искључује: хирушке захвате кроз базу лобање  

39718-00  Уклањање мождане цисте 
 Марсупијализација мождане цисте 
 Уклањање арахноидалне цисте 

39803-00  Ексцизија интракранијалне артериовенске малформације 

40703-00  Кортитектомија мозга 
 Кортикална ресекција мозга 

 Искључује: топектомију  
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40703-02  Парцијална лобектомија мозга 
 Амигдало - Хипокампектомија 
 Хипокампектомија 

 Искључује: захвате у случају тумора  

40700-00  Предњи сегмент корпус калосума  
 Корпус калозотомија 
 Подела корпус калозума 

40703-01  Топектомија 

40706-00  Хемисферектомија 

17  Хируршки захвати на бази лобање ради уклањања лезија 

 Укључује: све са њима повезане репаративне или реконструктивне хирушке захвате 
 захвате код васкуларних лезија 

39640-00  Уклањање лезија које захватају предњу кранијалну шупљину 

 Укључује:  краниотомију 
  репарацију тврде можданице 
  радикална ексцизија основе лобање 

39642-00  Уклањање лезија које захватају предњу кранијалну шупљину са чишћењем  
  продужетка параназалних синуса 

 Укључује: репарацију тврде можданице 

  фронталну краниотомију 
  латералну ринотомију 
  радикална ексцизија базе лобање 

39646-00  Уклањање лезија у предњој кранијалној шупљини са радикалним   
  прочишћавањем продужетака параназалног синуса и орбиталне шупљине 

 Укључује: декомпресију оптичког нерва 
  репарацију тврде можданице 
  фронталну краниотомију  
  латералну ринотомију 
  радикалну ексцизију основе лобање  

41581-00  Уклањање лезије која укључује инфратемпоралну шупљину 

39650-00  Уклањање лезије која укључује средње кранијалне и инфратемпоралне   
  шупљине 

 Укључује: поделу и реконструкцију зигоматичног лука 

90032-00  Уклањање лезије која укључује задњу кранијалну шупљину 

 Укључује: процедуре путем: 
  • транслабиринтског   } 
  • трансмастоидног     }  приступа 
  • трансоралног           } 

39653-00  Уклањање лезије петрокливуса и кливуса 

 Укључује: процедуре путем: 
    • инфратенторијалног }  
    • супратенторијалног  }  приступа 
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39658-00  Исецање лезије кливуса 

 Укључује: процедуре путем: 

    • трансмаксиларног  } 
    • трансоралног    }  приступа 

39660-02  Исецање лезије кавернозног синуса 

 Укључује: откривање интракранијалне каротидне артерије 

39662-02  Исецање лезије форамена магнума 

 Укључује: процедуре путем: 
    • далеког латералног субокципиталног }  
    • транскондиларног      } приступа 

1.1.6 РЕПАРАЦИЈА 

19  Вентрикулостомија 

 Искључује: шант за цереброспиналну течност  
  инсерцију спољашњег вентрикуларног дрена  

40000-00  Вентрикулоцистерностомија 
 Торкилдсенова процедура 

40012-00  Ендоскопска трећа вентрикулостомија 

 Укључује: пелуцидотомија септума 

40012-01  Трећа вентрикулостомија 

 Укључује: пелуцидотомија септума  

20  Репарација тврде можданице 

 Дурални графт  
 Пластика дуре 
 Репарација церебралних менинги 

 Искључује: процедуре са: 
  • интракранијалном декомпресијом  
  • затварањем обекса  
  • репозиција фрактуре лобање  
  • хируршким захватима на лезијама које укључујеју предњу кранијалну  
  шупљину  

39615-00  Реконструкција дефекта тврде можданице краниотомијом 
 Одложена репарација тврде можданице краниотомијом после фрактуре лобање 

 Искључује: процедуре са краниопластиком  

39615-01  Реконструкција тврде можданице и кости лобање краниотомијом 
 Одложена репарација тврде можданице краниопластиком после фрактуре лобање 

21  Бајпас екстракранијума до интракранијума   

39818-00  Бајпас екстракранијума до интракранијума са графтом површинске темпоралне 
  артерије 

90006-00  Бајпас екстракранијума до интракранијума са графтом радијалне артерије 

39821-00  Бајпас екстракранијума до интракранијума са графтом вене сафене 
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22  Остале репарације менингеа мозга 

39800-01  Облагање церебралне анеуризме 

40109-00  Репарација енцефалокеле 
 Ексцизија и затварање енцефалокеле 
 Репарација: 
 • церебралне менингокеле 
 • менингоенцефалокеле 

40339-00  Затварање обекса 

 Укључује: пластику дуре 

1.1.7 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

23  Краниопластика 

 Реконструктивна краниопластика 

 Укључује: графт масног ткива 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија лобањске лезије  
 • набавкa графта масног ткива путем издвојене инцизије 

 Искључује: процедуре код фрактуре лобање  
  захват уз интракранијалну процедуру -  за краниопластику 

40600-00  Краниопластика са инсерцијом лобањске плоче 
 Замена лобањске плоче 

40600-01  Краниопластика са коштаним графтом 
 Коштани графт за лобању 

40600-02  Краниопластика са лобањским коштаним поклопцем 
 Репарација лобање са коштаним залистком 
 Замена коштаног поклопца 
 Ревизија коштаног поклопца 

40600-03  Друга краниопластика 
 Кранијална остеопластика (некласификовано на другом месту) 
 Краниопластика (некласификовано на другом месту) 
 Репарација лобање (некласификовано на другом месту) 

1.1.8 РЕВИЗИЈА 

24  Ревизија шанта за интракранијалну цереброспиналну течност 

 Укључује: уклањање и поновна инсерција шанта за цереброспиналну течност 
  замену шанта за цереброспиналну течност 

 Искључује: ревизију дисталног дела шанта: 

   • атриалног  
   • перитонеалног  
   • плеуралног  

40009-00    Ревизија вентрикуларног шанта 

40009-01  Ревизија цистерналног шанта 
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1.1.9 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

25 Процедуре у случају фрактуре лобање 

 Краниопластика код фрактуре лобање 

39606-00  Елевација затворене фрактуре лобање 
 Репозиција затворене улегнуте фрактуре лобање 

39606-01  Репозиција затворене фрактуре лобање 
 Репарација затворене уситњене фрактуре лобање 
 
 Укључује: унутрашњу фиксацију 

39609-00  Дебридман сложене фрактуре лобање 

39609-01  Елевација сложене фрактуре лобање 
 Репозиција сложене улегнуте фрактуре лобање 

39612-00  Елевација сложене фрактуре лобање са репарацијом тврде можданице и мозга 
 Репозиција сложене улегнуте фрактуре лобање са репарацијом тврде можданице и  
 мозга 

 Искључује: одложену репарацију тврде можданице после фрактуре лобање 

39609-02  Корекција сложене фрактуре лобање 
 Репарација сложене уситњене фрактуре лобање 

 Укључује: унутрашњу фиксацију 

39612-01  Корекција сложене фрактуре лобање са репарацијом тврде можданице и мозга 
 Репарација сложене уситњене фрактуре лобање и тврде можданице и мозга 

 Укључује: унутрашњу фиксацију 

 Искључује: одложену репарацију тврде можданице после фрактуре лобање  

27 Функционална интракранијална стереотаксична процедура 

40801-00  Функционална интракранијална стереотаксична процедура 
 Стереотаксична: 
 • цингулотомија 
 • палидотомија 
 • таламотомија 

 Укључује: ангиографију 
   примену имобилизационог рама за главу 
     компјутерско утврђивање координата  
     компјутеризовану томографију [ЦТ] 
     деструкцију лезија 
     магнетну резонанцу [МР] 
     физиолошку локализацију 
     стварање лезија 
     таргетинг 
     вентрикулографију 
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28  Остале процедуре на лобањи, менингеама или мозгу 

90007-00  Остале дијагностичке процедуре на лобањи, мозгу или церебралним   
  менингеама 

  Напомена: За нехируршке дијагностичке процедуре погледајте Поглавље 18 

 Искључује: биопсију лобање  

90007-01  Остале процедуре на лобањи 
 Краниектомија (некласификовано на другом месту) 
 Инцизија и дренажа кранијалног синуса 
 Уклањање лобањске плоче 

 Искључује: Уклањање страног тела са/из лобање  

90007-02  Остале процедуре на мозгу или церебралним менингеама 
 Хороидна плексектомија 
 Киретажа мозга или церебралних менинги 
 Дебридман мозга или церебралних менинги 
 Декортикација церебралних менинги 
 Ексцизија: 
 • мозга или церебралних менинги (некласификовано на другом месту) 
 • можданих лезија (некласификовано на другом месту) 
 Инцизија мозга (некласификовано на другом месту) 
 Лоботомија мозга 
 Лиза кортикалних атхезија 
 Репарација мозга (некласификовано на другом месту) 
 Трактотомија мозга 
 
 
 

1.2 СТРУКТУРЕ КИЧМЕНОГ КАНАЛА И КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.2.1 ПРЕГЛЕД 

29  Преглед структура кичменог канала и кичмене мождине 

90011-05  Спинална стереотаксична локализација 
 Стереотаксична локализација за спиналну хирургију 

 Укључује: ангиографију 
     примену имобилизационог рама за главу 
    компјутерско утврђивање координата  
    компјутеризовану томографију [ЦТ] 
     магнетну резонанцу [МР] 
     физиолошку локализацију 
     таргетинг 
  
 Шифрирати и:  
 • обављену хируршку процедуру или процедуре 

 Искључује: функционалну стереотаксичну процедуру  
  стереотаксичну: 
  • кордотомију  
  • трактотомију  
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1.2.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

30  Лумбална пункција 

39000-00  Лумбална пункција 

31  Процедуре примене, инсерције или уклањања на кичменим пршљеновима  
  или интервертебралним дискусима 

39013-00  Примена средства у зиго-апофизном зглобу (равни) 
 Инјекција у зиго-апофизни зглоб (раван): 
 • кортикостероида 
 • локалног анестетика 

39013-01  Примена средства у костотрансверзалном зглобу 
 Инјекција у костотрансверзални зглоб: 
 • кортикостероида 
 • локалног анестетика 

40336-00  Примена хемонуклеолитичког средства у диску 
 Инјекција Кимопапаина у интервертебрални простор 
 

90027-00     Интрадискусна терапија 
 Интрадискусна електротермална терапија [ИДЕТ] 
 Интрадискусна терапија (перкутана) помоћу: 
    • електротермалног катетера 
    • радиофреквенција (термокоагулација) 

32  Епидурална инјекција 

 Укључује: пункцију епидуралног простора 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: епидуралну инфузију  
       поступак током порођајних болова и порођаја  
       поступак код анестезија за оперативни захват  

18216-27  Епидурална инјекција локалног анестетика 

18216-28  Епидурална инјекција опиоида 

90028-00  Епидурална инјекција стероида 

90018-00  Епидурална инјекција осталих или комбинованих терапеутских супстанци 

18230-00  Епидурална инјекција неуролитичког средства 

39140-00  Епидурална инјекција код лизе прираслица  

 Укључује: епидурограм 

 Напомена: Обавља се уз контролу неким од апарата за визуелизацију 

33  Епидурална инфузија 

 Укључује: пласирање катетера у епидурални простор 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: епидуралну инјекцију  
       поступак током порођајних болова и порођаја  
       поступак код анестезија за оперативни захват  
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18216-00  Епидурална инфузија локалног анестетика 

18216-03  Епидурална инфузија опиоида 

90028-01  Епидурална инфузија стероида 

18216-06  Епидурална инфузија осталих или комбинованих терапеутских супстанци 

34  Каудална инјекција 

 Укључује: пласирање катетера у епидурални простор 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: каудалну инфузију  
  поступак током порођајних болова и порођаја  
  поступак код анестезија за оперативни захват 

18216-29  Каудална инјекција локалног анестетика 

18216-30  Каудална инјекција опиоида 

90028-02  Каудална инјекција стероида 

90019-00  Каудална инјекција осталих или комбинованих терапеутских супстанци 

35  Каудална инфузија 

 Укључује: пласирање катетера у епидурални простор 

 Напомена: Обавља се у терапији бола  

 Искључује: каудалну инјекцију  

  поступак током порођајних болова и порођаја  
  поступак код анестезија за оперативни захват  

18216-09  Каудална инфузија локалног анестетика 

18216-12  Каудална инфузија опиоида 

90028-03  Каудална инфузија стероида 

18216-15  Каудална инфузија осталих или комбинованих терапеутских супстанци 

36  Спинална инјекција 

 Инјекција у: 
 • интратекални простор 
 • спинално-субарахноидни простор 

 Укључује: спиналну катетеризацију  

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: каудалну: 
  • инфузију  
  • инјекцију  
  спиналну инфузију  
  поступак током порођајних болова и порођаја  
  поступак код анестезија за оперативни захват  

18216-31  Спинална инјекција локалног анестетика 

 Укључује: интратекално тестирање 
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18216-32  Спинална инјекција опиоида 

 Укључује: интратекално тестирање 

90028-04  Спинална инјекција стероида 

 Укључује: интратекално тестирање 

90020-00  Спинална инјекција осталих или комбинованих терапеутских супстанци 

 Укључује: интратекално тестирање 

18230-01  Спинална инјекција неуролитичког средства 

37  Спинална инфузија 

 Инфузија у: 
 • интратекални простор 
 • спинално-субарахноидни простор 

 Укључује: интратекално тестирање 
  спиналну катетеризацију 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: каудалну: 
  • инфузију  
  • инјекцију  
       спиналну инјекцију  
       поступак током порођајних болова и порођаја  
       поступак код анестезија за оперативни захват  

18216-18  Спинална инфузија локалног анестетика 

18216-21  Спинална инфузија опиоида 

90028-05  Спинална инфузија стероида 

18216-24  Спинална инфузија осталих или комбинованих терапеутских супстанци 

38  Епидурални крвни печ (patch) 

18233-00  Спинални крвни печ (patch) 
 Епидурална инјекција крви за крвни печ (patch) 

39  Инсерција катетера, апарата за инфузију или пумпе у кичмени канал 

 Напомена: oбавља се у терапији: 
  • хроничног спастицитета 
  • бола 

39125-00  Инсерција или замена спиналног катетера 
 Инсерција или замена катетера: 
 • каудалног 
 • епидуралног 
 • интратекалног 
 • субарахноидалног 

 Искључује: случајеве са: 
  • инфузијом терапеутског средства 
  • инјекцијом терапеутског средства 
  • уметањем имплантабилног спиналног апарата за инфузију или пумпе  
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39127-00  Уметање спиналног апарата за инфузију или пумпе 

 Укључује: спајање пумпе са катетером 

     пуњење резервоара 
     програмирање пумпе 
     спиналну катетеризацију 

 Искључује: поступак његове замене  

40  Уклањање спиналног катетера, апарата за инфузију или пумпе 

39133-01  Уклањање катетера из кичменог простора 
 
 Искључује: случај када је спојен са имплантабилним спиналним апаратом за инфузију 

                        или пумпом  
         поступак његове замене 
 

39133-02  Уклањање спиналног апарата за инфузију или пумпе 

 Укључује: уклањање катетера 

 Искључује: поступак његове замене  

41  Инсерција и уклањање спиналног дрена за цереброспиналну течност 

 Искључује: шант за цереброспиналну течност  

40018-00  Инсерција лумбалног дрена за цереброспиналну течност 
 Инсерција спољашњег лумбалног дрена 
 Замена лумбалног дрена за цереброспиналну течност 
 Ревизија лумбалног дрена за цереброспиналну течност 

90008-00  Уклањање лумбалног дрена за цереброспиналну течност 

 Искључује: поступак његове замене  

42  Инсерција и уклањање спиналног шанта за цереброспиналну течност 

 Искључује: лумбални дрен за цереброспиналну течност  
      ревизију спиналног шанта  

40006-00  Инсерција спиналног шанта 
 Инсерција лумбоперитонеалног шанта 

 Искључује: процедуру са ламинектомијом  

40342-00  Инсерција шанта цереброспиналне течности ламинектомијом 
 Процедуре које се обављају код сирингомијелије и хидромијелије 

 Укључује: сирингоперитонеални шант 
     сирингоплеурални шант 

40009-05  Уклањање спиналног шанта 
 Уклањање лумбоперитонеалног шанта 

 Искључује: поступак његове замене  
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43  Инсерција, замена или уклањање епидуралних електрода 

 Напомена: Обавља се код ублажавања/уклањања бола 

39130-00  Перкутана инсерција епидуралних електрода 
 Перкутано: 
 • заривање  }  
 • провлачење  } епидуралних електрода 
 • пробијање  }  

 Укључује: интраоперативну тест стимулацију 

39139-00  Уметање епидуралних електрода ламинектомијом 
 Замена епидуралних електрода отвореним приступом 
 Ревизија епидуралних електрода отвореним приступом 

 Укључује: интраоперативну тест стимулацију 

39131-00  Подешавање епидуралних електрода 
 Ревизија епидуралних електрода 

39137-00  Замена епидуралних електрода 

 Укључује: интраоперативну тест стимулацију 

 Искључује: поступак замене епидуралних електрода ламинектомијом  

39136-01  Уклањање епидуралних електрода 

 Искључује: поступак њихове замене: 

  • ламинектомијом  
  • (некласификовано на другом месту)  

1.2.3 ИНЦИЗИЈА 

45  Кордотомија или мијелотомија 

 Искључује: поткожну спиналну кордотомију  

39124-00  Кордотомија 
 Спинална трактотомија 

 Укључује: ламинектомију 

39124-01  Мијелотомија 

 Укључује: ламинектомију 

39124-02  Процедура у зони уласка дорзалног корена [DREZ - Dorsal root entry zone] 
 Процедура за DREZ лезије 

 Укључује: ламинектомију 

46  Декомпресија вратног дела кичмене мождине  

 Декомпресивна ламинектомија вратне кичме  

 Укључује: цервикалну дисектомију 

   процедуру за спиналну стенозу 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
               • ризолиза  

40331-00  Декомпресија кичмене мождине у вратном делу, ниво 1 



34 
 

40332-00  Декомпресија кичмене мождине у вратном делу са антериорном фузијом,  
  ниво 1 

 Укључује: коштани графт 
  узимање материјала за графт кроз исту инцизију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • унутрашња фиксација  
 • узимање материјала за графт кроз посебну инцизију  

40334-00  Декомпресија кичмене мождине у вратном делу, два или више нивоа 

40335-00  Декомпресија кичмене мождине у вратном делу са антериорном фузијом, два  
  или више нивоа 

 Укључује: коштани графт 
  узимање материјала за графт кроз исту инцизију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
               • унутрашња фиксација  
              • узимање материјала за графт кроз посебну инцизију  
 

47  Декомпресија торакалне и торако-лумбалне кичмене мождине 

 Укључује:  процедуру код спиналне сенозе 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ризолиза  
 • спинална фузија  

40345-00  Декомпресија кичмене мождине у торакалном делу путем    
  костотрансверсектомије 

 Укључује:  уклањање ребра 

   грудну дискектомију   

40348-00  Декомпресија кичмене мождине у торакалном делу путем торакотомије 

 Укључује: уклањање ребра 
  грудну: 
  • дискектомију 
  • вертебректомију 

40351-00 Предња декомпресија кичмене мождине у торако-лумбалном делу 
 Предња декомпресија кичмене мождине у високом лумбалном делу 

 Укључује:  дискектомију: 
  • лумбалну 
  • торакалну 
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48  Декомпресија спиналног канала у лумбалном делу 

 Укључује: декомпресију: 

  • предњу 
  • задњу 
  дискектомију 
  ламинектомију 
  процедуру код спиналне стенозе 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ризолиза  

 Искључује: предњу декомпресију кичмене мождине у торако-лумбалном делу  

90024-00  Декомпресија кичменог канала у лумбалном делу, један ниво 

90024-01  Декомпресија кичменог канала у лумбалном делу, два или више нивоа 

49  Остале процедуре инцизије на кичменом каналу или структурама кичмене  
  мождине  

90031-00  Инцизија и дренажа кичменог канала или структура кичмене мождине 
 Дренажа хематома кичмене мождине: 
 • у епидуралној области 
 • на менингама 
 • у субдуралној области 

40330-00  Спинална ризолиза 
 Декомпресија корена спиналних нерава 
 Спинална: 
 • фораменотомија 
 • ризотомија 

 Укључује: откривање корена кичмених нерава на једном или више нивоа 

40112-00  Ослобађање урођено увезане кичмене мождине 

 Напомена: Обавља се у случају: 
 • дијастематомијелије 
 • липоменингоцеле 

90009-00  Постоперативно поновно отварање места учињене ламинотомије или   
  ламинектомије 

 Напомена: Обавља се у случају: 
 • хеморагије 
 • инфекције 

1.2.4 ЕКСЦИЗИЈА 

50  Биопсија кичмене мождине или кичмених менинги 

90010-00  Биопсија кичмене мождине или кичмених менинги 
 Биопсија спиналних лезија: 
 • екстрадуралних 
 • интрадуралних 
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51  Дисектомија рекурентних лезија на дискусима 

 Дисектомија путем: 
 • ламинектомије      }  
 • ламинотомије      } за поновљене лезије на дискусима 
 Ексцизија интервертебралних дискуса }  

 Искључује: процедуру која укључује протезу за интервертебралне дискусе  

40303-00  Дисектомија за рекурентне лезије на дискусима, један ниво 

40303-01  Дисектомија за рекурентне лезије на дисковима, два или више нивоа 

52  Остале дискектомије 

 Ексцизија интервертебралног дискуса  

 Искључује: дискектомију за рекурентне лезије на дискусу  
  ламинектомију са уметањем шанта за цереброспиналну течност  
  процедуру код протеза за интервертебралне дискусе  

48636-00  Перкутана лумбална дискектомија 

40333-00  Цервикална дискектомија, један ниво 

 Искључује: процедуру са декомпресијом цервикалне кичмене мождине  

40333-01  Цервикална дискектомија,  два или више нивоа 

 Искључује: процедуру са декомпресијом цервикалне кичмене мождине  

40300-00  Дискектомија, један ниво 
 Дискектомија, један ниво, путем: 
 • ламинектомије 
 • ламинотомије 

 Искључује:   перкутану лумбалну дискектомију  

  процедуру на цервикалном интервертебралном дискусу  
  процедуру са декомпресијом: 
  • кичмене мождине у лумбалној области  
  • кичмене мождине у торакалној и торако-лумбалној области  

40300-01  Дискектомија, два или више нивоа 
 Дискектомија, два или више нивоа, путем: 
 • ламинектомије 
 • ламинотомије 

 Искључује: перкутану лумбалну дискектомију  
  процедуру на цервикалном интервертебралном диску  
  процедуру са декомпресијом: 
  • кичмене мождине у лумбалној области  
  • кичмене мождине у торакалној и торако-лумбалној области  

53  Уклањање спиналних лезија 

 Укључује: процедуру путем ламинектомије 

40309-00  Уклањање екстрадуралних спиналних лезија 
 Уклањање екстрадуралних спиналних: 
 • апсцеса 
 • тумора 

40318-00  Ексцизија спиналних артериовенских малформација 
 Клипсирање спиналних артериовенских малформација 
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40318-01  Уклањање спиналних интрамедуларних лезија 
 Ексцизија спиналних интрамедуларних тумора 

40312-00  Уклањање спиналних интрадуралних лезија 
 Уклањање спиналних: 
 • интрадуралних екстрамедуларних тумора 
 • менингиома 

 Искључује: ексцицзију: 
  • артериовенских малформација  
  • интрамедуларних лезија  
  • лезија на краниоцервикалном споју  

54  Остале процедуре ексцизије на спиналном каналу или структурама кичмене  
  мождине 

90011-06     Остале процедуре ексцизије на кичменом каналу или структурама кичмене  
  мождине 

1.2.5 РЕПАРАЦИЈА 

55  Репарација кичменог канала или структура кичмене мождине 

40100-00  Репарација спиналне менингокеле 
 Ексцизија и затварање спиналне менингокеле 

40103-00  Репарација мијеломенингокеле 
 Ексцизија и затварање мијеломенингокеле 

 Укључује: кожни залистак 
   З-пластика 

90011-02  Остале репарације кичменог канала или структура кичмене мождине 
 Репарација: 
 • кичмене мождине (некласификовано на другом месту) 
 • кичмених менинги (некласификовано на другом месту) 
 

1.2.6 РЕВИЗИЈА 

56  Ревизионе процедуре на кичменом каналу и структурама кичмене мождине 

39125-01  Ревизија спиналног катетера 

39126-00  Ревизија имплантабилног спиналног апарата за инфузију или спиналне пумпе 
 Замена имплантабилног спиналног апарата за инфузију или спиналне пумпе 

40009-02  Ревизија спиналног шанта 
 Замена спиналног шанта 
 Ревизија лумбоперитонеалног шанта 

 Искључује: ревизију дисталног перитонеалног места  
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1.2.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

58  Функционална спинална стереотаксична процедура 

39121-00  Функционална спинална стереотаксична процедура 
 Перкутана спинална: 
 • кордотомија 
 • трактотомија 

 Укључује: ангиографију 
  примену имобилизацијске удлаге за главу 
  компјутерско утврђивање координата  
  компјутеризовану томографију [ЦТ] 
  лумбалну пункцију 
  магнетну резонанцу [МР] 
  физиолошку локализацију 
  стварање лезија 
  стимулацију кичмене мождине 
  таргетинг 

59  Остале процедуре на кичменом каналу и структурама кичмене мождине 

40315-00  Процедуре за лезије на краниоцервикалном споју, трансорални приступ 
 Дренажа апсцеса на краниоцервикалном споју 
 Ексцизија тела другог цервикалног вертебралног пршљена или одонтоиог наставка за 
 лезије на краниоцервикалном споју 
 Уклањање тумора краниоцервикалног споја 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • стабилизација другог вратног пршљена  

48691-00  Инсерција протезе интервертебралног дискуса, један ниво 
 Инсерција вештачког интервертебралног дискуса, један ниво 

 Укључује: дискектомију 
     унутрашњу фиксацију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • декомпресија кичмене мождине  

48691-01  Инсерција протезе интервертебралног дискуса, два или више нивоа 
 Инсерција вештачког интервертебралног дискуса, два или више нивоа 

 Укључује: дискектомију 
     унутрашњу фиксацију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • декомпресија кичмене мождине  

48691-02  Ревизија протезе интервертебралног дискуса, један ниво 
 Замена вештачког интервертебралног дискуса, један ниво 

 Укључује: дискектомију 
    унутрашњу фиксацију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:: 
 • декомпресија кичмене мождине  
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48691-03  Ревизија протезе интервертебралног дискуса, два или више нивоа 
 Замена вештачког интервертебралног дискуса, два или више нивоа 

 Укључује: дискектомију 
     унутрашњу фиксацију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:: 

 • декомпресија кичмене мождине  

48691-04  Уклањање протезе интервертебралног дискуса, један ниво 
 Уклањање вештачког интервертебралног дискуса, један ниво 

48691-05  Уклањање протезе интервертебралног дискуса, два или више нивоа 
 Уклањање вештачког интервертебралног дискуса, два или више нивоа 

90011-00  Остале дијагностичке процедуре на кичменом каналу или структурама кичмене 
  мождине 

 Напомена: За нехируршке дијагностичке процедуре видети Поглавље 18 

90011-01  Остале процедуре на кичменом каналу или структурама кичмене мождине 
 Киретажа кичмене мождине или кичмених менинги 
 Дебридман кичмене мождине или кичмених менинги 
 Експлорација: 
 • кичменог канала (некласификовано на другом месту) 
 • корена кичмених нерава (некласификовано на другом месту) 
 Уклањање страног тела из кичменог канала 

1.3 ПЕРИФЕРНИ НЕРВНИ СИСТЕМ 

Укључује: периферне (кранијалне)(спиналне) нерве  
сyмпатички нерви 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.3.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

60  Давање анестетичког средства око кранијалног нерва 

 Блокада кранијалног нерва анестетичким средством 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: процедуру код оперативне анестезије  

18234-00  Давање анестетичког средства око примарне гране тригеминалног нерва 

18236-00  Давање анестетичког средства око периферне гране тригеминалног нерва 

18238-00  Давање анестетичког средства око фацијалног нерва 

 Искључује: перибулбарну инјекција  
  ретробулбарну инјекција  

18240-00  Ретробулбарна или перибулбарна давања анестетичког средства 

18244-00  Давање анестетичког средства око вагусног нерва 

18246-00  Давање анестетичког средства око глософарингеалног нерва 

18250-00  Давање анестетичког средства око спиналног аксесорног нерва 

90023-00  Давање анестетичког средства око осталих кранијалних нерава 
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61  Давање неуролитичког средства у кранијални нерв 

 Блокада кранијалног нерва неуролитичким средством 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

39100-00  Давање неуролитичког средства у примарну грану тригеминалног нерва 
 Инјекција: 
 • алкохола 
 • фенола 

18290-00  Давање неуролитичког средства у остале кранијалне нерве 

62  Давање средства у задње примарне гране спиналног нерва 

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

39013-02  Давање анестетичког средства око задњих примарних грана спиналног нерва 
 Инјекција анестетичког средства око средње гране задњих примарних грана спиналног 
 нерва 

 Искључује: процедуру код оперативне анестезије  

39013-03  Давање неуролитичког средства у задње примарне гране спиналног нерва 

63  Давање анестетичког средства око осталих периферних нерава 

 Блокада осталих периферних нерава анестетичким средством 

 Укључује:употребу средства око спиналних нерава: 

  • гране 
  • плексуса 
  • корена  

 Напомена: Обавља се у терапији бола 

 Искључује: процедуру: 
  • код оперативне анестезије  
  • давање у: 
       • кранијални нерв  
       • задне примарне гране спиналног нерва  
       • симпатички нерв  

18242-00  Давање анестетичког средства око окципиталног нерва 
 Давање анестетичког средства око субокципиталног нерва 

18252-00  Давање анестетичког средства око цервикалног плексуса 

18248-00  Давање анестетичког средства око френичног нерва 

18254-00  Давање анестетичког средства око брахијалног плексуса 

18266-00  Давање анестетичког средства око улнарног нерва 

18266-01  Давање анестетичког средства око радијалног нерва 

18266-02  Давање анестетичког средства око медијалног нерва 

18256-00  Давање анестетичког средства око супраскапуларног нерва 

18258-00  Давање анестетичког средства око једног интеркосталног нерва 

18260-00  Давање анестетичког средства око више интеркосталних нерава 

18262-00  Давање анестетичког средства око илиохипогастричног нерва 
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18262-01  Давање анестетичког средства око илио-ингвиналног нерва 

18262-02  Давање анестетичког средства око генитофеморалног нерва 

18268-00  Давање анестетичког средства око обтураторног нерва 

18270-00  Давање анестетичког средства око феморалног нерва 

18272-00  Давање анестетичког средства око сафенусног нерва 

18278-00  Давање анестетичког средства око скиатичког нерва 

18272-01  Давање анестетичког средства око задњег тибијалног нерва 

18272-02  Давање анестетичког средства око поплитеалног нерва 

18272-03  Давање анестетичког средства око суралног нерва 

18264-00  Давање анестетичког средства око пудендалног нерва 

18274-00  Давање анестетичког средства око паравертебралног цервикалног нерва 
 Давање анестетичког средства у: 
 • нервни ганглион дорсалног корена  
 • интервертебрални форамен 

 Искључује: процедуру на вишеструким нивоима  

18274-01  Давање анестетичког средства око паравертебралног торакалног нерва 
 Давање анестетичког средства у: 
 • нервни ганглион дорзалног корена  
 • интервертебрални форамен 

 Искључује: процедуру на вишеструким нивоима  

18274-02  Давање анестетичког средства око паравертебралног лумбалног нерва 
 Давање анестетичког средства у: 
 • нервнни ганглион дорзалног корена  
 • интервертебрални форамен 
                      
   Искључује: процедуру на вишеструким нивоима 

 
18274-03    Давање анестетичког средства око паравертебралног сакралног нерва 
 Давање анестетичког средства у: 
 • нервнни ганглион дорзалног корена  
 • интервертебрални форамен 
 
                      Искључује: процедуру на вишеструким нивоима 
 

18274-04    Давање анестетичког средства око паравертебралног кокцигеалног нерва 
 Давање анестетичког средства у: 
 • нервнни ганглион дорзалног корена  
 • интервертебрални форамен 
 
                      Искључује: процедуру на вишеструким нивоима 

 
18276-00    Давање анестетичког средства око паравертебралног нерва на вишеструким  
                    нивоима  
 Давање анестетичког средства у: 
 • нервнни ганглион дорзалног корена  
 • интервертебрални форамен 
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90022-00   Давање анестетичког средства око других периферних нерава 

64  Давање неуролитичког средства у остале периферне нерве 

 Други периферни нервни блок са неуролитичким средством  

 Укључује:   инјекцију средства у спинални нерв: 
  • грана 
  • плексус 
  • корен 

 Искључује:  инјекцију у: 
   • мождани нерв  
  • примарни задњи огранак спиналног нерва  
  • симпатички нерв  

18292-00  Давање неуролитичког средства у остале периферне нерве 
 Давање неуролитичког средства у: 
 • леђни корен ганглиона 
 • интервертебрални отвор 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
                    • интраоперативне компјутеризоване томографије  

65  Давање анестетика око симпатичког нервног система 

 Хемијска аблација симпатичког ланца } 
 Хемијска симпатектомија   }  са анестетиком или симпатолитичким  
 Симпатички блок нервног система   }  средством  

18280-00     Давање анестетика око сфенопалатиног ганглиона 

18282-00     Давање анестетика око нерва каротидног синуса  

 Искључује: процедуру код хируршког завата 

18288-00     Давање анестетика око целијачног  плексуса 

18288-01     Давање анестетика око спланхничког нерва 

18284-00     Давање анестетика око вратног дела симпатичког нервног система 
 Давање анестетика око звездастог ганглиона 

18286-00     Давање анестетика око торакалног (грудног)  дела симпатичког нервног  
  система 

18286-01     Давање анестетика око лумбалног (слабинског) дела симпатичког нервног      
  система 
 
18286-02    Давање анестетика око осталих симпатичких нерава 
 
90029-00    Давање симпатолитичког средства 
 Давање (интраартеријска) (интравенска): 
 • гуанетедина 
 • фентоламина  

66  Давање неуролитичког средства у симпатички део нервног система 

 Хемијска аблација симпатичког ланца }  
 Хемијска симпатектомија  }  са неуролитичким средством 
 Симпатички блок нервног система  }  

18292-01     Давање неуролитичког средства у сфенопалатини ганглион 
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18294-00     Давање неуролитичког средства у целијачни плексус 

18294-01     Давање неуролитичког средства у спланхнични нерв 

18298-00     Давање неуролитичког средства у вратни део симпатичког дела нервног      
  система 
 Давање  неуролитичког средства у звездасти ганглион 

18298-01     Давање неуролитичког средства у грудни део симпатичког дела нервног  
                   система 

18296-00     Давање неуролитичког средства у слабински део симпатичког дела нервног  
                   система 

18292-02     Давање неуролитичког средства у остале симпатичке нерве 

67  Уградња, замена и одстрањење периферног неуростимулатора  

39138-00  Уградња периферног неуростимулатора 

 Укључује:  интраоперативну пробну стимулацију 

 Искључује:  процедуру замене  

39131-01  Подешавање периферног неуростимулатора 
 Ревизија периферног неуростимулатора 

39137-01  Замена  периферног неуростимулатора 

 Укључује : интраоперативну пробну стимулацију 

39136-02  Одстрањење неуростимулатора 

 Искључује : процедуру замене  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.3.2 ИНЦИЗИЈА 

68  Експлорација брахијалног плексуса 

39333-00     Експлорација брахијалног плексуса 

 Искључује:  процедуру са било којим другим поступком код брахијалног плексуса 

69  Инцизија овојница оптичког нерва 

42548-00  Инцизија овојница оптичког нерва 
 Инцизија овојнице оптичког нерва 

 Искључује:  процедуру код хируршког захвата на лобањи  

70  Тригеминална ганглиотомија 

 Екстракранијална тригеминална неуротомија 

39109-00     Перкутана ризотомија Гасеровог ганглиона радиофреквенцијом  
      Радиофреквенцијска аблација 

39109-01     Перкутана ризотомија Гасеровог ганглиона балоном  
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39109-02     Перкутана ризотомија Гасеровог ганглиона инјекцијом 
 Инфилтрацијом: 
 • алкохола 
 • глицерола  

71 Перкутана неуротомија примарног задњег огранка спиналног нерва 

39115-00     Перкутана неуротомија примарног задњег огранка спиналног нерва 

 Укључује:  било који удружени спинални, епидурални или регионални нервни блок 

72 Перкутана неуротомија осталих периферних нерава 

 Искључује:  процедуру код: 
  • примарног задњег огранка спиналног нерва  
  • тригеминуса (ганглиона)  

39118-00     Перкутана неуротомија међупршљенског зглоба радиофреквенцијом ради      
  денервације  

 Укључује:  радиофреквенцију: 
  • аблацију 
  • пробу 

39323-00    Остале перкутане неуротомије радиофреквенцијом 

 Укључује:  радиофреквенцију: 
  • аблацијом 
  • генерацијом лезије 
  термокоагулацијом 

39118-01     Остале перкутане неуротомије применом хладноће (крио поступцима)   

 Укључује:  криоаблацију 

  крионеуротомију 

39323-01  Остале перкутане неуротомије применом крио поступака 

 Укључује: криоаблацију 
  крионеуротомију 

73  Дељење интракранијалног нерва  

39106-00     Дељење интракранијалног дела тригеминалног нерва 
 Гасерова (Gasserian) ганглионектомија 
 Интракранијална: 
 • неуректомија због тригеминалне неуралгије 
 • тригеминална неуротомија 
 Дељење интракранијалног тригеминалног нерва 

39500-00     Интракранијално пресецање вестибуларног нерва 
 Интракранијално раздвајање вестибуларног нерва  

 Укључује:  процедуру приступом кроз задњу лобањску јаму 

 Искључује:  процедуру: 
  • ретролабиринтним приступом  
  • транслабиринтним приступом  

39327-03  Дељење осталих интракранијских нерава 
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74  Дељење периферног нерва 

 Искључује: процедуру код овојнице оптичког нерва  

39324-01     Отворена неуротомија површински смештеног периферног нерва 

39327-01     Отворена неуротомија дубоко смештеног периферног нерва  
 Отворена неуротомија: 
 • екстракранијалног нерва  
 • примарног задњег огранка спиналног нерва 
                       
 Искључује: дељење:   
   • интракранијалног нерва 
      • симпатичког нерва 

75  Декомпресија интракранијалног нерва  

41569-00    Интракранијумска декомпресија нерва лица (фацијалиса) 

 Искључује:  процедуру код делимичне ресекције темпоралне кост                 

39112-00     Интракранијумска декомпресија осталих кранијских живаца   
 Интракранијумска декомпресија тригеминалног нерва 

76  Декомпресија карпалног и тарзалног канала 

 Неуролиза синдрома карпалног и тарзалног тунела 

39331-00     Ендоскопска операција синдрома карпалног канала 
 Ендоскопска: 
 • декомпресија нерва медијануса 
 • дељење трансверзалног карпалног лигамента 

39331-01     Декомпресија нерва медијануса код синдрома карпалног канала 
 Отворена: 
 • дељење трансверзалног карпалног лигамента 

39330-01     Декомпресија тарзалног канала 

77  Остале неуролизе периферног нерва и стабла нерва 

39312-00     Отворена неуролиза периферног интерфасцикуларног нерва  

39330-00     Отворена неуролиза периферног нерва, није наведена на другом месту 
 Декомпресија периферног нерва  није наведена на другом месту 

 Искључује:  процедуру код транспозиције нерва  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.3.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

78  Уништење нерва 

52824-00     Криотерапија периферних грана тригеминуса  

 Напомена: изводи се код ослобађања од бола 
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ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.3.4 ЕКСЦИЗИЈА 

79  Биопсија нерва 

90013-00  Биопсија нерва 

80 Одстрањење лезије нерва 

39324-02     Одстрањење лезије површинског периферног нерва 
 Ексцизија периферног неурома са површинског периферног нерва 

 Искључује: интракранијални неуробластом  

  Мортонов неуром  

39327-02     Одстрањење лезије дубоког периферног нерва 
 Ексцизија периферног неурома из дубоког периферног нерва 

 Искључује:  Мортонов неуром                                                                            

43987-02     Ексцизија неуробластома, није наведена на другом месту 

 Искључује:  интраабдоминали неуробластом  
  интраторакални неуробластом  

81  Хируршка симпатектомија 

 Дељење симпатетчког нерва 
 Неуректомија симпатичког нерва 

 Искључује:  поновну операцију претходно хируршки изведене симпатектомије  

35003-00     Цервикална хируршка симпатектомија 

35003-01     Торакална хируршка симпатектомија 

  Укључује: торакоскопску хируршку симпатектомију 

35000-00     Лумбална хируршка симпатектомија  

35012-00  Сакрална хируршка симпатектомија 
 Пресакрална хируршка симпатектомија 

90014-00  Остале хируршке симпатектомије  
 Периартериална хируршка симпатектомија 
 Хируршка ганглионектомија: 
 • сфенопалатина 
 • симпатетичка , није наведена на другом месту 
 

82  Остале периферне неуректомије 

39324-00     Неуректомија површинског периферног нерва 

39327-00     Неуректомија дубоког периферног нерва 

 Искључује:  интракранијалну неуректомију због тригеминалне неуралгије  
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39327-04  Неуректомија интракранијалног нерва 
 Уклањање тумора  кранијалног нерва 

 Искључује: интракранијанли неуробластом 
  уклањање тумора понтоцеребеларног угла 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ                

1.3.5 РЕПАРАЦИЈА 

83  Репарација нерва или стабла нерва  

 Искључује:  секундарни поправак  

39300-00  Директна сутура периферног нерва 
 Спајање нерва 
 Зашивање нерва 

 Искључује: спајање: 
  • фацијалног нерва и акцесоријуса  
  • хипоглосуса  

39306-00  Директна сутура стабла нерва 
 Спајање стабла нерва 
 Ушивање стабла нерва 

39503-00     Хипоглосо-фацијална анастомоза   

39503-01     Акцесоријус–фацијална анастомоза   

39318-00  Интерфасцикуларна аутотрансплантација нерва 

 Укључује:  набавку нерва за пресађивање 

39315-00     Аутотрансплантација периферног нерва  
 Калемљење трансплантата на стабло периферног нерва  

 Укључује:  узимање нерва за пресађивање 

39321-00  Транспозиција нерва  
  Операција код синдрома кубиталног канала 
  Декомпресија улнарног нерва у Гијоновом каналу 
  Декомпресија радијалног нерва у надлактици 

 Укључује:  неуролизу 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ                                                                                                                                     

1.3.6 РЕВИЗИЈА 

84  Секундарне репарације нерва иле стабла нерва  

 Секундарна репарација нерва или нервног стабла помоћу: 
 • спајања 
 • пресађивања 
 • ушивања 

39303-00  Секундарна репарација нерва 

39309-00  Секундарна репарација стабла нерва 
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ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.3.7 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

85  Поновна операција претходне симпатектомије 

 Укључује : процедуру после претходно изведене хемијске симпатектомије 
  процедуру због претходно делимичне хируршке симпатектомије 
 

35006-00     Цервикална хируршка симпатектомија, поновна операција  

35006-01     Торакална хируршка симпатектомија, поновна операција  

35009-00     Лумбална хируршка симпатектомија, поновна операција  

35009-01     Сакрална хируршка симпатектомија, поновна операција  
 Пресакрална хируршка симпатектомија, поновна операција 

90015-00     Остале хируршке симпатектомије, поновна операција  
 Периартеријална хируршка симпатектомија   }  
 Сфенопалатинална хируршка ганглионектомија  }  поновна операција 
 Симпатетичка хируршка ганглионектомија  } 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

1.3.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

86  Остале процедуре на нервима 

90016-00     Осталe дијагностичке процедуре на нервима  

 Напомена: за нехируршке дијагностичке процедуре видети  Поглавље 18 

90016-01     Остале процедуре на нервима 
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ДРУГО ПОГЛАВЉЕ 

2. ПРОЦЕДУРЕ НА ЕНДОКРИНОМ СИСТЕМУ  
(БЛОКОВИ 110–129) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

2.1 ТИРОИДНА И ПАРАТИРОИДНА ЖЛЕЗДА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

2.1.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

110  Процедуре примене, инсерције или уклањања на тироидној или   
  паратироидним жлездама 

90047-00  Аспирација тироидне жлезде 
 Перкутана [помоћу игле] дренажа тироидне жлезде 

 Искључује: аспирациону биопсија тироидне жлезде  
  дренажу инцизијом  
  постоперативну аспирацију тироидне жлезде  

2.1.2 ИНЦИЗИЈА 

111  Процедуре инцизије на тироидној жлезди 

90047-01  Инцизија тироидне жлезде 
 Дренажа хематома инцизијом 
 Експлорација тироидне жлезде инцизијом 
 Уклањање страног тела 
 Тироидотомија (ако дугачије није назначено) 

 Искључује: постоперативна експлорација  
  уклањање хематома аспирацијом  

90047-02  Реинтервенција на тироидној жлезди 
  Поновно отварање ране на тироидној жлезди због: 
 • контроле (постоперативне) хеморагије 
 • прегледа 
 • експлорације 
 • уклањање хематома 

2.1.3 ЕКСЦИЗИЈА 

112  Биопсија паратироидних или тироидне жлезда 

30094-01  Перкутана [помоћу игле] биопсија паратироидних жлезда 

30075-02  Биопсија паратироидних жлезда 

30094-10  Перкутана [помоћу игле] биопсија тироидне жлезде 

30075-03  Отворена биопсија тироидне жлезде 
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113  Паратироидектомија 

 Паратироидектомија због хиперпаратироидизма 

30315-00     Субтотална паратироидектомија 
 Парцијална паратироидектомија 

30315-01     Тотална паратироидектомија 

114  Тироидектомија 

30310-00     Субтотална тироидектомија, једнострана 
 Ексцизија лезија на тироидној жлезди (ако дугачије није назначено) 
 Парцијална тироидектомија, једнострана 
 Тироидна истмусектомија 

 Искључује: процедуру након претходно извршеног хируршког захвата на тироидној  
  жлезди  

30306-01     Тотална тироидна лобектомија, једнострана 
 Хемитироидектомија 

 Искључује: процедуру након претходно извршеног хируршког захвата на тироидној  
  жлезди  

30308-00     Субтотална тироидектомија, обострана 
                    Хемитироидектомија са парцијалном тироидектомијом другог лобуса 
                     Парцијална тироидектомија, обострана 

 Искључује: процедуру након претходно извршеног хируршког захвата на тироидној   
  жлезди  

30296-01     Тотална тироидектомија 
                    Скоро тотална тироидектомија 
 Тироидна лобектомија, обострана 

 Искључује: процедуру након претходно извршеног хируршког захвата на тироидној  
  жлезди  

30297-02     Тироидектомија, након претходно извршеног хируршког захвата на тироидној  
  жлезди 
       
 Субтотална тироидектомија                                                               } 
 Тироидектомија са уклањањнем субстерналне тироидне жлезде } након предходно  
 Тотална:  } извршене операције  
 тироидна лобектомија, једнострана }  тироидне жлезде 
 тироидектомија } 

90046-02     Тироидектомија са уклањањем субстерналне тироидне жлезде 
 Субтотална тироидна (обострана) (једнострана) лобектомија }   након предходно  
 Тотална (обострана) (једнострана) тироидектомија  }  извршене операције  
           }  тироидне жлезде 

116  Остале процедуре ексцизије на тироидној или паратироидним жлездама 

30313-00  Операција циста и фистула врата, медијалних                                                               
  Ексцизија тиреоглосне цисте                                                                                
 Систрунк-ова (Sistrunk) процедура 
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30314-00  Операција циста и фистула врата, латералних                                                              
  Радикална ексцизија тиреоглосне цисте или фистуле                                      

 Укључује: ексцизију: 
  • хиоидне кости 
  • тироглосалног канала 

2.1.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

117  Остале процедуре на тироидној или паратироидним жлездама 

90040-00  Остале процедуре на паратироидној жлезди 

90041-00  Остале процедуре на тироидној жлезди 

2.2 НАДБУБРЕЖНА ЖЛЕЗДА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

2.2.1 ЕКСЦИЗИЈА 

118  Биопсија надбубрежне жлезде 

30094-02  Перкутана [помоћу игле] биопсија надбубрежне жлезде 

30075-04  Биопсија надбубрежне жлезде 

119  Адреналектомија 

 Укључује:  процедуре код лезија надбубрежне жлезде 

36500-00  Парцијална адреналектомија 

36500-001   Парцијална адреналектомија, лапароскопски 

36500-01  Тотална адреналектомија, једнострана 
 Адреналектомија (ако дугачије није назначено) 
 

36500-011  Тотална адреналектомија , лапароскопски, једнострана 

36500-02  Тотална адреналектомија, обострана 

36500-021   Тотална адреналектомија , лапароскопски, обострана 

2.2.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

121 Остале процедуре на надбубрежној жлезди 

90042-00  Остале процедуре на надбубрежној жлезди 
 Експлорација адреналног поља 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

2.3 ПИНЕАЛНА ЖЛЕЗДА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

2.3.1 ЕКСЦИЗИЈА 

122  Процедуре ексцизије на пинеалној жлезди 

30094-11  Перкутана [помоћу игле] биопсија пинеалне жлезде 

30075-08  Биопсија пинеалне жлезде 

39712-01  Уклањање лезија на пинеалном телу 
 Уклањање пинеалома 

2.3.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

123  Остале процедуре на пинеалној жлезди 

90043-00  Острале процедуре на пинеалној жлезди 
 Експлорација пинеалног поља 

2.4 ПИТУИТАРНА ЖЛЕЗДА [ХИПОФИЗА] 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

2.4.1 ЕСКЦИЗИЈА 

124  Биопсија питуитарне жлезде 

30075-05  Биопсија питуитарне жлезде, трансфронтални приступ 

30075-06  Биопсија питуитарне жлезде, транссфеноидални приступ 

 Укључује: трансетмоидални приступ 
  трансназални приступ 

125  Остале процедуре ексцизије на питуитарној жлезди 

39712-02  Уклањање краниофарингиома 

39715-00  Парцијална ексцизија питуитарне жлезде, транскранијални приступ 
 Уклањање лезија на питуитарној жлезди транскранијалним приступом 

 Искључује: краниофарингиом  

39715-01  Парцијална ексцизија питуитарне жлезде, транссфеноидални приступ 
 Уклањање лезија на питуитарној жлезди транссфеноидалним приступом 

 Укључује: трансетмоидални приступ 
  трансназални приступ 

 Искључује: процедуру уклањања краниофарингиома  

39715-02  Тотална ексцизија питуитарне жлезде, транскранијални приступ 

 Искључује: процедуру уклањања краниофарингиома  

39715-03  Тотална ексцизија питуитарне жлезде, транссфеноидални приступ 

 Искључује: процедуру уклањања краниофарингиома  
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2.4.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

126  Остале процедуре на питуитарној жлезди 

90044-00  Остале процедуре на питуитарној жлезди 
 Експлорација питуитарне јаме 

2.5 ТИМУС 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

2.5.1 ЕКСЦИЗИЈА 

127  Биопсија тимуса 

30094-12  Перкутана биопсија тимуса иглом 

30075-07  Биопсија тимуса 

128 Уклањање тимуса 

 Уклањање тимома 
 Тимектомија 

90049-01     Ендоскопска тимектомија 
                     Медијастионоскопска    } 
                      Торакоскопска    }                       тимектомија 
                      Торакоскопска видео асистирана  } 
                       
 Искључује: процедуру са трансцервикалном тимектомијом 

38446-04     Уклањање тимуса 
                       
 Укључује: процедуру: 

  • медијастинотомијом 
  • стернотомијом 
  • торакотомијом 

38448-02     Уклањање тимуса приступом кроз врат 

2.5.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

129 Остале процедуре на тимусу 

90045-00  Остале процедуре у вези са тимусом 
 Експлорација тимуса у циљу допунског испитивања 
 
 Искључује: инцизију тимуса 
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ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ 

3.ПРОЦЕДУРЕ НА ОКУ И ПРИПОЈЕНИМ ОРГАНИМА  
(БЛОКОВИ 160–256) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

3.1 ОЧНА ЈАБУЧИЦА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.1.1 ПРЕГЛЕД 

160  Процедуре прегледа очне јабучице 

42503-00  Офталмолошки преглед 

 Укључује:  слит лампу (биомикроскоп) 

 Искључује: преглед: 
  • ока, помоћу цитолошког отиска рожњаче  
  • очног дна  
  сваку другу процедуру на оку - шифру изоставити 

3.1.2 ЕКСЦИЗИЈА 

161  Процедуре ексцизије на очној јабучици 

42512-00  Евисцерација очне јабучице без имплантата 
 Евисцерација очне јабучице (некласификовано на другом месту) 

42515-00  Евисцерација очне јабучице са инсерцијом интрасклералне лопте или   
  хрскавичастог имплантата 

42506-00  Енуклеација очне јабучице без имплантата 
 Енуклеација очне јабучице (некласификовано на другом месту) 

42506-01  Енуклеација очне јабучице са сферним имплантатом 

42509-00  Енуклеација очне јабучице са интегрисаним имплантатом 
 Енуклеација очне јабучице са интегрисаним имплантатом у Теноновој капсули са 
 мишићним везама 

42510-00  Енуклеација очне јабучице са хидроксидним апатитом (коралинским)   
  имплантатом 
 Енуклеација очне јабучице са хидроксидним апатитом (коралинским) имплантатом у 
 Теноновој капсули са мишићним везама 
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3.1.3 РЕПАРАЦИЈА 

162  Репарација перфорирајуће ране на очној јабучици 

42551-00  Репарација перфорирајуће ране на очној јабучици са ушивањем лацерације на  
  рожњачи 

 Искључује: репарацију перфорирајуће ране која укључује и интраокуларне структуре  

42551-01  Репарација перфорирајуће ране на очној јабучици са ушивањем лацерације на  
  беоњачи 

 Искључује: репаирацију перфорирајуће ране која укључује и интраокуларне структуре 

42551-011   Примарна обрада лацерације беоњаче 

42551-012   Примарна обрада корнеалне пенетрантне ране очне јабучице 

42551-013  Примарна обрада склералне пенетрантне ране очне јабучице 

42551-014  Примарна обрада корнео-склералне пенетрантне ране очне јабучице 

42551-015  Примарна обрада пенетрантне ране очне јабучице са пролапсом увеалног 
 ткива 

42551-02  Репарација перфорирајуће ране на очној јабучици са ушивањем лацерације на  
  рожњачи и беоњачи 

 Искључује: репарацију перфорирајуће ране која укључује и интраокуларне структуре  

42554-00  Репарација перфорирајуће ране на очној јабучици која укључује ткиво   
  судовњаче 

 Укључује: ексцизију или обнављање интраокуларног садржаја 

42557-00  Репарација перфорирајуће ране на очној јабучици која укључује сочива или  
  стакласто тело 

 Укључује: ексцизију или обнављање интраокуларног садржаја 

163  Остале процедуре репарације на очној јабучици 

42857-00  Поновно ушивање оперативне ране коме је претходила интраокуларна   
  процедура 

 Укључује: процедуру једног или више ушивања: 
  • рожњаче 
  • лимбуса 
  • беоњаче 

42857-01  Поновно ушивање оперативне ране коме је претходила интраокуларна   
  процедура са ексцизијом пролабиране дужице 

 Укључује: процедуру једног или више ушивања: 
  • рожњаче 
  • лимбуса 
  • беоњаче 
 

42857-011  Примарна обрада пенетрантне ране очне јабучице са интраокуларним страним   
 телом 
 
42857-012  Примарна обрада руптуре очне јабучице 
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90060-00  Остале репарације очне јабучице 

3.1.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

164  Секундарне процедуре после уклањања очне јабучице 

 Укључује:  процедуре на анофталмичној орбити или лежишту 

 Искључује: процедуру са: 
  • енуклеацијом очне јабучице  
  • евисцерацијом рожњаче очне јабучице  

42518-00  Инсерција хрскавичастог орбиталног имплантата у анофталмичну орбиту 

42518-01  Инсерција вештачког имплантата у анофталмичну орбиту 

 Искључује: интегрисани имплантат  

  коштано интегрисани имплантат  

42521-00  Постављање жичаног конформера у сакус код анофталмуса 

42521-01  Уградња вештачког порозног орбиталног импланта у сакус код анофталмуса 

 Искључује: коштано интегрисани имплантат  

42518-02  Уградња пег-а (клина) у постојећи имплант 

42518-04  Уклањање имплантата из анофалмичне орбите  

42521-02  Репарација анофталмичног лежишта трансплантатом кожно-масног графта 

42521-021   Проширење скраћеног сакуса код анофталмуса 

42524-00  Имплантат коже у анофталмичној орбити, секундарна процедура 

 Искључује: трансплантат слузокоже  

42527-00  Ревизија сакуса код анофталмуса 
 Припрема скупљеног сакуса 
 Реконструкција скупљеног сакуса 

 Укључује:  инсерција: 

  • калупа 
  • стента 
      трансплантат слузокоже 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

     • инсерција у анофталмично лежиште: 
    • вештачког имплантата  
     • умреженог регулатора  

165  Остале процедуре на очној јабучици 

90061-00  Остале процедуре на очној јабучици 
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3.2 ПРЕДЊИ СЕГМЕНТ - РОЖЊАЧА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.2.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

166  Процедуре примене, инсерције или уклањања на рожњачи 

42668-00  Уклањање шавова на рожњачи 

30061-02  Уклањање површинског страног тела са рожњаче 

42644-01  Уклањање дубинског страног тела из рожњаче магнетом 

3.2.2 ИНЦИЗИЈА 

167 Процедуре инцизије на рожњачи 

42644-00  Инцизија рожњаче 

42672-00  Инцизија рожњаче, непенетрирајућа, због корекције хируршки изазваног  
   астигматизма 

42672-01  Инцизија рожњаче, непенетрирајућа, са компресивним шавовима због   
  корекције хируршки изазваног астигматизма 

42644-04  Уклањање дубинског страног тела из рожњаче 

 Искључује: уклањање страног тела без инцизије 

42644-041   Уклањање страног тела из рожњаче које делом проминира у предњу очну  
 комору 

90062-00  Радијална кератотомија 

3.2.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

168  Процедуре деструкције на рожњачи 

42797-01  Згрушавање крви у судовима рожњаче ласером 

42677-01  Термокаутеризација рожњаче 

42680-01  Криотерапија рожњаче 

42797-02  Деструкција рожњаче ласером 
 Деструкција на рожњачи ласером 

3.2.4 ЕКСЦИЗИЈА 

169  Биопсија рожњаче 

42692-01  Биопсија рожњаче 
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170  Кератектомија 

42647-00  Парцијална кератектомија 
 Ексцизија: 
 • рожњаче (некласификовано на другом месту) 
 • лезије на рожњачи 

 Искључује: процедуру за лезије на лимбусу  
  процедуру са одстрањивањем 3ијума 
 

42647-001  Перфоративна (пенетрантна) кератектомија 
 
42647-002  Ламеларна кератектомија 
 
42647-003  Перфоративна (пенетрантна) склерокератектомија 

42810-00  Фототерапеутска кератектомија [ПТК] 

 Искључује: деструкцију лезија на рожњачи ласером  

171  Ескцизија лезија на лимбусу 

 Искључује: ексцизију птеригијума  

42692-00  Ексцизија лезија на лимбусу 

42695-00  Ексцизија лезија на лимбусу са кератектомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • ламеларни трансплантат  

42695-01  Ексцизија лезија на лимбусу са склеректомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ламеларни трансплантат  

172  Остале процедуре ексцизије на рожњачи 

42650-00  Дебридман (абразија) епитела рожњаче 
 Хемокаутеризација епителног ткива рожњаче 
 Уклањање епителног ткива рожњаче 
 Стругање рожњаче због добијања размаза или културе 

 Напомена: Обавља се код чира на рожњачи, ерозије рожњаче или трака-кератопатије 

42686-00  Ексцизија птеригијума 

 Укључује: процедуру са ласером 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • режањ на вежњачи 
 

42686-001  Операција рецидивирајућег птеригијума 
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3.2.5 РЕПАРАЦИЈА 

173  Кератопластика 

 Искључује: процедуру којој је већ претходила кератопластика  

42659-00  Ламеларна кератопластика                                                                                            
  Површинска трансплантација рожњаче 

42659-001   Дубока предња ламеларна кератопластија (кератопластика) 

42659-002   Ендотелна кератопластика 

42653-00  Пенетрантна(перфоративна) кератопластиkа (КПП) 
 Кератопластика: 
 • пуне дебљине 
 • пенетрирајућа 
 • перфорирајућа 
 

42653-001  Пенетрантна (перфоративна) кератопластија (КПП) "на вруће" (a shaud) 

90064-01  Рефрактивна кератопластика 
 Кератомилеуза 
 Термокератопластика 

 Искључује: ин ситу кератомилеуза ласером [LASIK] 
  фоторефрактивну кератопластику [PRK]  

90064-02  Рефрактивна кератопластика ласером 
 Кератомилеуза   } 
 Термокератопластика  }  ласером  
 Ин ситу кератомилеуза ласером [LASIK] 

 Искључује: фоторефрактивну кератопластику [PRK]  

90063-00  Фоторефрактивна кератопластика [PRK] 

90064-00  Остале процедуре кератопластике 
 Кератопластика (некласификовано на другом месту) 
 

90064-001   Ауторотаторна пенетрантна (перфоративна) кератопластика 

174 Остале процедуре репарације на рожњачи 

90120-00  Инсерција кератопротезе 
 Инсерција остео-одонто кератопротезе (ООК) 

90120-01  Уклањање кератопротезе 
 Уклањање остео-одонто кератопротезе (ООК) 
 

90120-011  Тетовирање рожњаче 
 
90120-012  Уградња импланта у рожњачу 
 
90120-013  Corneal cross-linking, процедура на рожњачи 

42632-00  Репарација површинске ране на рожњачи помоћу режња на вежњачи 

42635-00  Затварање Seidel позитивне ране рожњаче ткивним лепком 
 Пломбирање перфорације на рожњачи помоћу адхезивног ткива 

42667-00  Манипулација продужним шавом на рожњачи  
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42638-00  Постављање (ушивање) режња вежњаче на рожњачу 
 Гундерсонов режањ 

90065-00  Трансплантат лимбалних матичних ћелија 

90066-00  Остале репарације на рожњачи 

 Искључује: поновни кератопластични захват 

80174-00    Уградња импланата у рожњачу (INTACS, Kera ring...) за корекцију кератоконуса 

80174-01    Уградња импланата у рожњачу за рефрактивну корекцију  

3.2.6 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

175  Процедуре поновне операције на рожњачи 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција кератопротезе  
 • уклањање кератопротезе  

42656-01  Рекератопластија, други пут 

42656-00  Рекератопластија, трећи или сваки следећи пут 

3.2.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

176  Остале процедуре на рожњачи 

90067-00     Остале процедуре на рожњачи 

80176-00     Пункција Боуманове мембране иглом 

80176-01     Експлантација очних ткива са кадавера у циљу трансплантације 

80176-02     Конзервирање очних ткива са кадавера (у хипертермијским или еутермијским  
  условима) 

80176-03     Конзервирање очних ткива са кадавера (у хипотермијским условима) 

80176-04     Анализа ендотела строме и епитела рожњаче у очној банци 

80176-05     Ексцизија амнионске мембране са плаценте за трансплантацију на рожњачу,  
  вежњачу или кожу капака 

3.3 ПРЕДЊИ СЕГМЕНТ– БЕОЊАЧА 

Искључује: процедуре које су повезане са фистулизацијом беоњаче 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.3.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

177  Процедуре примене, инсерције и уклањања на беоњачи 

30061-03  Уклањање површинског страног тела са беоњаче 

42805-00  Инсерција танталног маркера у беоњачу 

 Шифрирати и: 
 • обављену процедуру онколошке радијације 
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42801-00    Имплантација „апликатора“ за брахитерапију, око 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

                      • брахитерапија, око 

 
42802-00    Уклањање „апликатора“ за брахитерапију, око 

3.3.2 ИНЦИЗИЈА 

178  Процедуре инцизије на беоњачи 

42644-05  Инцизија беоњаче 

42644-02  Уклањање дубинског страног тела из беоњаче 

3.3.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

179  Процедуре деструкције на беоњачи 

42797-00  Згрушавање крви у судовима беоњаче ласером 

90068-00  Деструкција лезија на беоњачи 

 Укључује:  процедуру ласером 

3.3.4 ЕКСЦИЗИЈА 

180  Биопсија беоњаче 

90069-00  Биопсија беоњаче 

181  Остале процедуре ексцизије на беоњачи 

90070-00  Ексцизија лезија на беоњачи 

 Искључује: процедуру деструкције  

42689-00  Ексцизија пингвекуле 

 Укључује: процедуру ласером 

3.3.5 РЕПАРАЦИЈА 

182  Процедуре репарације на беоњачи 

42665-00  Површинска трансплантација беоњаче 
 Трансплантна закрпа беоњаче: 
 • ламеларни 
 • површински 

 Укључује: прикупљање донираног материјала 

42662-00  Трансплантација беоњаче пуне дебљине 
 Трансплантатна закрпа беоњаче пуне дебљине 

 Укључује: прикупљање донираног материјала 

90072-001   Пенетрантна (перфоративна) склеропластија 
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90072-002   Пенетрантна (перфоративна) корнео-склеропластија 

90072-003   Ламеларна склеропластија 

90072-004   Ламеларна корнео-склеропластија 

3.3.6 РЕВИЗИЈА 

183  Процедуре ревизије на беоњачи 

90071-00  Ревизија оперативне ране на предњем сегменту – некласификована на другом  
  месту 

 Искључује: постоперативну ревизију процедуре фистулизације беоњаче  

3.3.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

184 Остале процедуре на беоњачи 

90072-00  Остале процедуре на беоњачи 

3.4 ПРЕДЊИ СЕГМЕНТ – ДУЖИЦА, ЦИЛИЈАРНО ТЕЛО И 
ПРЕДЊА КОМОРА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.4.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

185  Процедуре примене, инсерције и уклањање на дужици, цилијарном телу или  
  предњој комори 

42743-00  Иригација предње коморе 

42740-02  Примена терапеутског средства у предној комори 

 Укључује: процедуру парацентезом 

 Искључује: процедуре са иригацијом  
  топикална средства - шифру изоставити 

42560-00  Уклањање интраокуларног страног тела из предње коморе магнетом 

 Искључује: процедуру ексцизије  
  процедуру уклањања из беоњаче  

3.4.2 ИНЦИЗИЈА 

186  Раздвајање синехија 

 Лизирање прираслица: 
   • корнеовитреалних 
   • на дужици 
 Синехиолиза 

42761-00  Раздвајање предњих синехија 

90073-00  Раздвајање предњих синехија ласером 

42761-01  Раздвајање задњих синехија 
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90073-01  Раздвајање задњих синехија ласером 

42761-02  Раздвајање корнеовитреалних прираслица 

90073-02  Раздвајање корнеовитреалних прираслица ласером 

187  Остале процедуре ексцизије на дужици, цилијарном телу или предњој комори 

42764-00  Иридотомија 
 Дисцизија на дужици 
 Иридотомија са трансфиксијом 

 Искључује: процедуру ласером 

42563-00  Немагнетско уклањање интраокуларног страног тела из предње коморе 

 Укључује: процедуру инцизијом 

 Искључује: процедуру уклањања из беоњаче 

42764-02  Сфинктеротомија дужице 

3.4.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

188  Процедуре деструкције на дужици, цилијарном телу или предњој комори 

42806-00  Деструкција лезија на дужици ласером 
 Деструкција лезија на цилијарном телу ласером 

42818-01  Криотерапија цилијарног тела са екстерном сондом 
 Деструкција лезија на цилијарном телу криотерапијом 

42785-00  Иридотомија ласером 
 Дисцизија на дужици ласером 
 Иридектомија ласером 

3.4.4 ЕКСЦИЗИЈА 

189  Процедурес ексцизије на дужици, цилијарном телу или предњој комори 

42764-01  Биопсија дужице 

42764-04  Екцизиона биопсија лезије - иридектомија 
 Коректомија 
 Ексцизија лезија на дужици (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: деструкцију лезија на дужици ласером  
       ексцизију лезија на цилијарном телу и дужици  
      иридектомију ласером  
       процедуру са: 
  • фистулизацијом беоњаче  
  • поновним ушивањем оперативне ране којој је претходила интраокуларна     
   процедура  
  • термокаутеризацијом беоњаче  
  • трефинацијом беоњаче  

42767-00  Ексцизиона биопсија лезије цилијарног тела (циклектомија) 
 Ексцизија лезија на цилијарном телу и дужици 

 Искључује: деструкција: 
  • криотерапијом 
  • ласером  
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90074-00  Екцизиона биопсија лезија у предњој очној комори 
 Ексцизија лезија у предњој комори (некласификовано на другом месту) 

3.4.5 РЕПАРАЦИЈА 

190  Процедуре репарације на дужици, цилијарном телу или предњој комори 

42764-03  Иридопластика 
 Кореопластика 
 Пупилопластика 

42785-01  Иридопластика ласером 
 Кореопластика ласером 
 Пупилопластика ласером 

42807-00  Ласерска фотомидријаза 

42808-00  Ласерска фотоиридосинереза 

3.4.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

191  Процедуре код глаукома 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • примена средства 5-ФУ [флуороурацил] субкоњунктивално  

42752-00  Инсерција дренажног импланта код глаукома 
 Инсерција дренажног сетона као што је Молтенова (Molten) плочица 

42755-00  Уклањање дренажног импланта код глаукома 
 Уклањање дренажног сетона као што је Молтенова (Molten) плочица 

42746-00  Лечење хипотоније/фистуле након поступка због глаукома помоћу уређаја за  
  тампонаду 
 Симондова (Simmond) шел процедура 

42770-00  Уништавање цилијарног тела (циклодеструктивне антиглаукомне процедуре) 
 Циклокриотерапија 
 Циклодијализа 
 Циклодијатермија 
 Циклофотокоагулација 

 Искључује: циклокриотерапију са екстерном сондом  

42758-00  Гониотомија 

42794-00  Прекидање шавова на беоњачи ласером после извршене трабекулопластике 
 Лизија на шавовима беоњаче ласером после извршене трабекулопластике 

42746-01  Иридехклеиза или иридотаза 

42746-02  Трепанација беоњаче са иридектомијом 

42746-03  Термокаутеризација беоњаче са иридектомијом 

42746-04  Трабекулектомија 

 Укључује: периферну иридектомију                                                                            

  склерална фистулизација 

42782-00     Трабекулопластика ласером 
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42749-00     Ревизија процедуре фистулизације беоњаче 
 Процедура уметањем игле 
 Ревизија блеба за филтрирање 

42746-05     Остале филтрационе (фистулизирајуће) антиглаукомне процедуре, предходно  
  некласификоване 
 Фистулизација беоњаче због глаукома 

 Укључује: иридектомију 

 Искључује: ревизију процедуре фистулизације беоњаче  
  процедуру са трабекулектомијом  

90075-00     Остале антиглаукомне процедуре 

80191-00     Вискоканаликулостомија 

80191-01     Дубока склеректомија 

80191-02     Директна циклопексија 

192  Остале процедуре на дужици, цилијарном телу или предњој комори 

90076-00  Остале процедуре на дужици 

90076-01  Остале процедуре на цилијарном телу 

90076-02  Остале процедуре на предњој комори 

 

3.5 ПРЕДЊИ СЕГМЕНТ - СОЧИВО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.5.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

193 Инсерција интраокуларне протезе за сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

 Искључује:  процедуру са екстракцијом: 
  • после катаракте  
  • природног сочива, осим младалачке катаракте  

42703-00  Уградња вештачког сочива у задњу комору и шавова на дужици и беоњачи 

 Искључује: процедуру са заменом  

42701-00  Уградња савитљивог вештачког интраокуларног сочива 
 Инсерција савитљиве протезе интраокуларног сочива 

 Искључује: процедуру са заменом  

42701-01  Уградња осталих типова вештачких интраокуларних сочива 
 Инсерција тврде протезе интраокуларног сочива 

 Искључује: процедуру са заменом 
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194 Замена или уклањање вештачког сочива 

42707-00  Замена вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

42710-00  Замена вештачког сочива инсерцијом у задњу комору и шавова на дужици и  
  беоњачи 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

42704-00  Уклањање вештачког сочива 

 Искључује: процедуру са заменом 

195  Интракапсуларна екстракција природног сочива 

 Интракапсуларна екстракција катаракте 

 Искључује: екстракцију младалачке катаракте  

42698-00  Интракапсуларна екстракција природног сочива 

42702-00  Интракапсуларна екстракција природног сочива са инсерцијом савитљивог  
  вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

42702-01  Интракапсуларна екстракција природног сочива са инсерцијом осталих   
  вештачких сочива 
 Интракапсуларна екстракција природног сочива са инсерцијом тврдог вештачког 

 сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

196  Екстракапсуларна екстракција природног сочива само аспирацијом 

 Екстракапсуларна екстракција катаракте само аспирацијом 

 Искључује: екстракцију младалачке катаракте  

42698-01  Екстракапсуларна екстракција природног сочива техником једноставне   
  аспирације (и иригације) 

42702-02  Екстракапсуларна екстракција природног сочива техником једноставне   
  аспирације (и иригације) са инсерцијом савитљивог вештачког сочива 

42702-03  Екстракапсуларна екстракција природног сочива техником једноставне   
  аспирације (и иригације) са инсерцијом осталих вештачких сочива 
 Екстракапсуларна екстракција природног сочива техником једноставне аспирације (и 
 иригације) са инсерцијом тврдог вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 
 

197  Екстракапсуларна екстракција природног сочива факоемулзификацијом 

 Екстракапсуларна екстракција катаракте факоемулзификацијом 

 Искључује: екстракцију младалачке катаракте  

42698-02  Екстракапсуларна екстракција природног сочива факоемулзификацијом и  
  аспирацијом катаракте 
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42702-04  Екстракапсуларна екстракција природног сочива факоемулзификацијом и  
  аспирацијом катаракте са инсерцијом савитљивог вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

42702-05  Екстракапсуларна екстракција природног сочива факоемулзификацијом и  
  аспирацијом катаракте са инсерцијом осталих вештачких сочива 
 Екстракапсуларна екстракција природног сочива факоемулзификацијом и аспирацијом 
 катаракте са инсерцијом тврдог вештачког сочива 

198  Екстракапсуларна екстракција природног сочива механичком    
  факофрагментацијом 

 Екстракапсуларна екстракција катаракте факофрагментацијом 
 
 Искључује: екстракцију младалачке катаракте  

42698-03  Екстракапсуларна екстракција природног сочива механичком    
  факофрагментацијом и аспирацијом катаракте 

42702-06  Екстракапсуларна екстракција природног сочива механичком    
  факофрагментацијом и аспирацијом катаракте са инсерцијом савитљивог  
  вештачког сочива 

42702-07  Екстракапсуларна екстракција природног сочива механичком    
  факофрагментацијом и аспирацијом катаракте са инсерцијом осталих   
  вештачких сочива 
 Екстракапсуларна екстракција природног сочива механичком факофрагментацијом и 
 аспирацијом катаракте са инсерцијом тврдог вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

199  Остале екстракапсуларне екстракције природног сочива 

 Екстракапсуларне екстракција катаракте (некласификовано на другом месту) 
 
 Искључује: екстракцију младалачке катаракте  

42698-04  Остале екстракапсуларне екстракције природног сочива 

42702-08  Остале екстракапсуларне екстракције природног сочива са инсерцијом   
  савитљивог вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

42702-09  Остале екстракапсуларне екстракције природног сочива са инсерцијом осталих 
  вештачких сочива 
 Остале екстракапсуларне екстракције природног сочива са инсерцијом тврдог 
 вештачког сочива 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 
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200  Остале екстракције природног сочива 

 Искључује: екстракцију младалачке катаракте 

 
42731-01  Екстракција сочива склеротомијом задње коморе са уклањањем стакластог  
  тела 
 
 Укључује: поделу трака стакластог тела 
  Инсерцију:  
  • вештачког сочива (савитљивог)(тврдог) 
  • ендокапсуларног прстена 
  уклањање преретиналних мембрана 

42698-05  Остале екстракције природног сочива 
 Уклањање катаракте (некласификовано на другом месту) 
 

42698-051  Ленсектомија 
 
42698-052  Ленсектомија кроз склеротомију у нивоу задње очне коморе 
 
42698-053  Ленсектомија кроз склеротомију у нивоу задње очне коморе са предњом 
 витректомијом 

42702-10  Остале екстракције природног сочива са инсерцијом савитљивог вештачког  
  сочива 
 Уклањање катаракте са инсерцијом савитљивог вештачког сочива (некласификовано на 
 другом месту) 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

42702-11  Остале екстракције природног сочива са инсерцијом осталих вештачких сочива 
 Уклањање катаракте са инсерцијом тврдог вештачког сочива (некласификовано на 
 другом месту) 

 Укључује: уграђивање ендокапсуларног прстена 

201  Уклањања после катаракте 

42737-00  Фенестрација (needling) задње капсуле сочива 

42734-00  Капсулотомија сочива 
 Дисцизија сочива 

42788-00  Капсулотомија Nd : YAG или другим ласером 
 Дисцизија сочива ласером 

42791-02  Кортиколиза ткива сочива ласером 

42719-00  Капсулектомија сочива 

42722-00  Капсулектомија сочива склеротомијом задње коморе 

42731-00  Капсулектомија сочива склеротомијом задње коморе са уклањањем стакластог  
  тела 

 Укључује: поделу трака стакластог тела 
     инсерција вештачког сочива (савитљивог)(тврдог) 
     уклањање преретиналних мембрана 

42719-02  Механичка фрагментација секундарне мембране 
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202  Остале процедуре примене, инсЕРЦије и уклањања на сочиву 

42716-00  Уклањање младалачке (јувенилне) катаракте 
 Уклањање младалачке катаракте: 
 • аспирацијом 
 • ексцизијом 
 

42716-001  Операција конгениталне катаракте са задњом капсулорексом и предњом 
 витректомијом 
 

3.5.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

203  Остале процедуре на сочиву 

42704-01  Репозиција вештачког сочива 

 Искључује: процедуру са инсерцијом  

42713-00  Репозиција вештачког сочива са шавовима на сочиву 

 Искључује: процедуру са инсерцијом  

90077-00  Остале процедуре на сочиву 

 

3.6 ОЧНА ВОДИЦА, СТАКЛАСТО ТЕЛО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.6.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

204  Аспирација очне водице или стакластог тела 

 Укључује: процедуру парацентезом 

42740-00     Дијагностичка аспирација очне водице 

42740-01     Дијагностичка аспирација стакластог тела 

42740-011   Пункција субретиналног простора са аспирацијом субретиналне течности  

42740-04     Терапеутска аспирација очне водице 

42740-05     Терапеутска аспирација стакластог тела 

205  Остале процедуре примене, инсерције и уклањања на очној водици или  
  стакластом телу 

42815-00  Уклањање силиконског уља 

3.6.2 ДЕСТРУКЦИЈА 

206  Процедуре деструкције на очној водици или стакластом телу 

42791-00  Интракамерална ласерска лизија стакластог тела 
 Витреолизија ласером 

42791-01  Интракамерална ласерска лизија фибрина 
 Фибринолизија ласером 
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3.6.3 ЕКСЦИЗИЈА 

207  Витректомија 

  Укључује: ревитректомију  

42719-01  Уклањање стакластог тела, антериорни приступ 
 Витректомија (некласификовано на другом месту) 

42722-01  Уклањање стакластог тела са раздвајањем витреалних трака (стакластог тела) 
 Витректомија помоћу склеротомије задње коморе  

 Укључује: замену течности стакластог тела 

 Искључује:   процедуру са: 
  • капсулектомијом  
  • екстракцијом природног сочива  
  • уклањањем преретиналне мембране  

42725-00  Уклањање стакластог тела са раздвајањем витреалних трака (стакластог тела)  
  и уклањање преретиналне мембране 
 Витректомија помоћу склеротомије задње коморе (парс плана приступ) са љуштењем 
 преретиналне мембране 

 Укључује: криотерапију мрежњаче са интерном сондом 
  замену течности стакластог тела 

 Искључује: процедуру са: 

  • капсулектомијом  
  • екстракцијаом природног сочива  

3.6.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

208  Остале процедуре на стакластом телу 

90078-00     Остале процедуре на стакластом телу 

90078-001   Ињицирање терапијског средства у стакласто тело (интравитреална инјекција) 

 
3.7 ЗАДЊИ СЕГМЕНТ - МРЕЖЊАЧА, СУДОВЊАЧА И ЗАДЊА 
КОМОРА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.7.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

209  Процедуре примене инсерције или уклањања на мрежњачи, судовњачи или  
  задној комори 

42740-03  Примена терапеутског средства у задњој комори 

 Укључује: процедуру парацентезом 

42566-00  Уклањање интраокуларног страног тела из задњег сегмента магнетом 

 Искључује: процедуру инцизијом  
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42812-00  Уклањање хируршки уметнутог материјала из задњег очног сегмента 
 Уклањање: 
 • овојне силиконске: 
       • траке 
      • цеви 
 • имплантата: 
       • задњег окуларног сегмента 
       • ретиналног 
       • набирања беоњаче 

3.7.2 ИНЦИЗИЈА 

210  Процедуре инцизије на мрежњачи, судовњачи или задној комори 

42569-00  Немагнетско уклањање интраокуларног страног тела из задњег сегмента 

 Укључује: процедуру инцизијом 

90096-00  Задња склеротомија 

80210-00     Ендоресекција интраокуларног тумора 

3.7.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

211  Процедуре деструкције на мрежњачи, судовњачи или задној комори 

42809-00  Деструкција мрежњаче фотокоагулацијом 
 Деструкција кориоретиналне лезије фотокоагулацијом 
 

42809-001  Ласерфотокоагулација мрежњаче, панретинална 
 
42809-002  Ласерфотокоагулација мрежњаче, grid 
 
42809-003  Ласерфотокоагулација руптуре мрежњаче 
 
42809-004  Ласерфотокоагулација макуле 
 
42809-005  Ендоласерфотокоагулација мрежњаче 

42811-00  Транспупиларна термотерапија 

42818-00  Криотерапија мрежњаче спољашњом сондом 
 Криотерапија кориоретиналне лезије спољашњом сондом 

 Искључује: процедуру реапарације одвајања мрежњаче  

90094-00  Деструкција (уништавање) лезије на мрежњачи дијатермијом 

43021-00     Фотодинамска терапија ретине, једно око                                                                
  Деструкција хороидалне неоваскуларизације фотодинамичком терапијом, једно око 

43022-00     Фотодинамска терапија ретине, оба ока                                                                  
  Деструкција хороидалне неоваскуларизације фотодинамичком терапијом, оба ока 

80211-00     Фотодинамска терапија интраокуларног тумора 
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3.7.4 РЕПАРАЦИЈА 

212  Репарација одвајања мрежњаче 

 Репарација цепања мрежњаче 

 Искључује: ревизију претходно обављене процедуре аблације мрежњаче  

42773-00  Операција против аблације мрежњаче, дијатермијом 

 Искључује: процедуру са склералном споном  

42773-01  Операција против аблације мрежњаче, криопексијом 
 Пнеуматска ретинопексија 

 Искључује: процедуру са: 
  • набирањем беоњаче  
  • витректомијом  

42776-00  Операција против аблације мрежњаче, постављањем серклажа 

 Укључује: ваздушну тампонаду 

     криотерапију 
     дијатермију 
    размену течности и гаса 
     имплантат 
     витректомију 

42809-01  Операција против аблације мрежњаче, ласерфотокоагулацијом 

90079-00  Остале репарације одвајања мрежњаче 
 Репарација одвајања мрежњаче (некласификована на другом месту) 

3.7.5 РЕВИЗИЈА 

213  Процедуре ревизије на мрежњачи, судовњачи или задној комори 

42779-00  Ревизија претходне процедуре обављене због аблације мрежњаче 

42779-001   Ревизија предходне процедуре код аблације мрежњаче други пут 

42779-002   Ревизија предходне процедуре код аблације мрежњаче трећи или сваки  
  следећи пут 

 

3.7.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

214  Остале процедуре на мрежњачи, судовњачи или задној комори 

90080-02  Макуларна транслокација 
 Макуларно: 
 • репозиционирање 
 • ротација 

 Укључује: процедуре са: 
  • кориосклералним скраћивањем 
  • ретинотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • витректомија  
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90080-00  Остале процедуре на мрежњачи или судовњачи 

90080-01  Остале процедуре на задњој комори/стакластом телу 

3.8 АДНЕКС ОКА - ЕКСТРАОКУЛАРНИ МИШИЋИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.8.1 ЕКСЦИЗИЈА 

215  Процедуре ексцизије на екстраокуларним мишићима 

30075-36  Биопсија екстраокуларног мишића или тетиве 

30075-361   Инцизиона биопсија екстраокуларног мишића или тетиве 

3.8.2 РЕПАРАЦИЈА 

216  Репарација страбизма 

 Репарација страбизма: 
 • повишењем 
 • продужењем 
 • рецесијом 
 • ресекцијом 
 • скраћивањем 

18366-00  Примена ботулинског токсина код страбизма 

 Укључује: електромиографију 

42848-00  Трансплантација мишића код страбизма 
 Хумелсхајмова (Hummelsheim) процедура 
 Транспозиција екстраокуларних мишића 

42833-00  Операција страбизма који обухвата 1 или 2 мишића, једног ока 

42833-01  Операција страбизма који обухвата 1 или 2 мишића, оба ока 

42839-00  Операција страбизма који обухвата 3 или више мишића, једног ока 

42839-01  Операција страбизма који обухвата 3 или више мишића, оба ока 

 

217  Остале репарације екстраокуларног мишића 

42854-00  Репарација руптурираног екстраокуларног мишића 
 Ослобађање заробљеног екстраокуларног мишића 
 Лиза прираслице на екстраокуларном мишићу 
 Репарација лацерације (кидања): 
 • екстраокуларног мишића или тетиве 
 • Тенонове капсуле 

3.8.3 РЕВИЗИЈА 

218  Процедуре ревизије на екстраокуларном мишићу 

42845-00  Поновно подешавање прилагодљивих шавова после операције због корекције  
  страбизма, на једном оку 
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42845-01  Поновно подешавање прилагодљивих шавова после операције због корекције  
  страбизма, на оба ока 

3.8.4 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

219  Процедуре поновне операције на екстраокуларном мишићу 

42848-01  Поновна оперативна процедура трансплантације мишића због страбизма,  
  друга процедура 
 Друга Хумелсхајмова процедура 

42851-00  Поновна оперативна процедура трансплантације мишића због страбизма,  
  трећа или свака следећа процедура 
 Трећа или свака следећа Хумелсхајмова процедура 

42833-02  Поновна операција страбизма, процедура на 1 или 2 мишића, једног ока, друга  
  процедура 

42833-03  Поновна операција страбизма, процедура на 1 или 2 мишића, оба ока, друга  
  процедура 

42839-02  Поновна операција страбизма, процедура на 3 или више мишића, једног ока,  
  друга процедура 

42839-03  Поновна операција страбизма, процедура на 3 или више мишића, оба ока,  
  друга процедура 

42836-00  Поновна операција страбизма, процедура на 1 или 2 мишића, једног ока, трећа  
  или свака следећа процедура 

42836-01  Поновна операција страбизма, процедура на 1 или 2 мишића, оба ока, трећа  
  или свака следећа процедура 

42842-00  Поновна операција страбизма, процедура на 3 или више мишића, једног ока,  
  трећа или свака следећа процедура 

42842-01  Поновна операција страбизма, процедура на 3 или више мишића, оба ока,  
  трећа или свака следећа процедура 

 

3.8.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

220  Остале процедуре на екстраокуларном мишићу или тетиви 

90081-00  Остале процедуре на екстраокуларном мишићу и тетиви 
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3.9 АДНЕКС ОКА - ОРБИТА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.9.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

221  Процедуре примене, инсерције и уклањања на орбити 

42824-00  Ретробулбарна инјекција алкохола или других лекова 

90606-02     Уклањање орбиталног импланта 

 Укључује: алопластични      }   
     силастични       }    имплант 
     синтетички (артефицијални)   }  
 

 Искључује: процедуру код анофталмичне орбите 

3.9.2 ИНЦИЗИЈА 

222  Орбитотомија 

42533-00  Експлоративна орбитотомија 
 Орбитотомија (некласификовано на другом месту) 

 Укључује: дренажу 
  
 Искључује:   процедуру са: 
  • биопсијом  
  • ексцизијом лезије  
  • уклањањем страног тела  

223  Остале процедуре инцизије на орбити 

42572-00  Дренажа орбиталног апсцеса 

 Искључује: процедуру са орбитотомијом  

42572-01  Дренажа орбиталне цисте 

 Искључује: процедуру са орбитотомијом  

3.9.3 ЕКСЦИЗИЈА 

224  Орбитотомија са биопсијом или ексцизијом 

 Искључује:  процедуру са уклањањем или заменом кости  

42542-00  Експлоративна орбитотомија, антериорни аспект, са ексцизијом лезије 

42543-00  Експлоративна орбитотомија, ретробулбарни аспект, са ексцизијом лезије 

42542-01  Експлоративна орбитотомија, антериорни аспект, са уклањањем страног тела 
 Уклањање орбиталног страног тела, антериорни аспект, инцизијом 

42543-01  Експлоративна орбитотомија, ретробулбарни аспект, са уклањањем страног  
  тела 
 Уклањање орбиталног страног тела, ретробулбарни аспект, инцизијом 
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42545-01  Орбитотомија због декомпресије орбите уклањањем интраорбиталног   
  (перибулбарног) (ретробулбарног) масног ткива 

 Напомена: Обавља се код дистироидне очне болести 

42533-01  Експлоративна орбитотомија са инцизионом или екцизионом биопсијом лезије 

225  Егзентерација орбите 

 Евисцерација орбите 

42536-00  Егзентерација орбите 

42536-01  Егзентерација орбите са трансплантатом коже 

 Искључује:  процедуре са трансплантатом мишића слепоочнице  

42536-02  Егзентерација орбите са трансплантатом мишића слепоочнице 

 Искључује: процедуру трансплантатом коже  

42536-03  Егзентерација орбите са трансплантатом коже и трансплантатом мишића  
  слепоочнице 

42536-04  Егзентерација орбите са уклањањем суседних структура 

42536-05  Егзентерација орбите са терапеутским уклањањем орбиталне кости 

226  Остале процедуре ексцизије на орбити 

42573-00  Ексцизија периорбиталног дермоида, испред орбиталног септума 

42574-00  Ексцизија орбиталног дермоида, иза орбиталног септума 

3.9.4 РЕПАРАЦИЈА 

227  Орбитотомија са уклањањем и заменом кости 

 Декомпресивна орбитотомија са уклањањем и заменом кости 

42530-00  Експлоративна орбитотомија која захтева уклањање и замену кости 

42530-01  Експлоративна орбитотомија са биопсијом, која захтева уклањање и замену  
  кости 

42539-00  Експлоративна орбитотомија са ексцизијом лезија, која захтева уклањање и  
  замену кости 

42539-01  Експлоративна орбитотомија са уклањањем страног тела, која захтева   
  уклањање и замену кости 

42545-00  Орбитотомија због декомпресије орбите фенестрацијом два или више зидова 

 Укључује: уклањање и замену кости 
  
 Напомена: Обавља се код дистироидне очне болести 

228  Остале процедуре репарације на орбити 

42530-02  Репарација ране на орбити 

90082-00  Остале репарације на орбити 
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3.9.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

229  Остале процедуре на орбити 

42821-00  Окуларна трансилуминација 
 Ретробулбарна трансилуминација 

90083-00  Остале процедуре на орбити 

3.10 ОКУЛАРНИ ПРИПОЈЕНИ ОРГАНИ - ОЧНИ КАПАК 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.10.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

230  Процедуре примене, инсерције и уклањања на очном капку 

42869-00  Инсерција имплантата у очни капак 
 Корекција затварања очног капка код парализе фацијалног нерва 

18370-00  Примена ботулинског токсина у очном капку 
 Инјекција ботулинског токсина у мишић orbicularis oculli  због блефароспазма 

 Искључује: процедуре због страбизма  

3.10.2 ИНЦИЗИЈА 

231  Процедуре инцизије на очном капку 

90084-00  Инцизија очног капка 
 Инцизија маргине очног капка 

90090-00  Раскидање блефарорафије 

90091-00  Кантотомија 
 Увећање палпебралне напрслине 

3.10.3 ЕКСЦИЗИЈА 

Искључује:   клинаста ексцизија пуне дебљине очног капка  
 редукција очног капка  

232  Биопсија очног капка 

30071-02  Биопсија очног капка 

233  Остале процедуре ексцизије на очном капку 

42575-00  Операција халациона 
 Ексцизија цисте на тарзалној плочи  
 Екстирпација тарзалне цисте 
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3.10.4 РЕПАРАЦИЈА 

234  Трансплантат за очни капак 

 Горетексов трансплантат за очни капак 
 Склерални трансплантат за очни капак 
 Кожни трансплантат за очни капак 

42860-00  Транспалантат за горњи очни капак, са рецесијом ретрактора капка, на једном  
  оку 

42860-01  Транспалантат за горњи очни капак, са рецесијом ретрактора капка, на оба ока 

42860-02  Транспалантат за доњи очни капак, са рецесијом ретрактора капка, на једном  
  оку 

42860-03  Транспалантат за доњи очни капак, са рецесијом ретрактора капка, на оба ока 

235  Кантопластика 

                      Укључује: екцизију тарзалне хрскавице 

42590-00  Латерална кантопластика 
 Кантопластика (некласификовано на другом месту) 

42590-01  Медијална кантопластика 

236  Остале процедуре репарације очног капка 

42584-00  Тарзорафија 
 Блефарорафија 
 Канторафија 
 Ревизија ожиљка тарзалне плоче 

42854-01  Репарација медијалног палпебралног лигамента 

30052-01  Репарација ране на очном капку 
 Репарација лацерације на очном капку 

42863-00  Рецесија очног капка 
 Рецесија очног капка за: 
 • анофталмозу 
 • ретракцију очног капка  

 Искључује: процедуре са трансплантатом за очни капак  

42863-001   Ресекција леватора капка код егзофталмуса 

42863-002   Ресекција леватора капка код птозе 

42872-00  Елевација обрве због стања парезе 

90085-00  Остале репарације очног капка 

3.10.5 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

237  Процедуре реконструкције на очном капку 

90095-00  Реконструкција очног капка са транспалнтатом фоликула длаке 

90095-001   Операција против Euryblepharon-а 
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90095-002   Операција против блефарофимозе 

3.10.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

238  Процедуре за корекцију трихијазе 

42587-00  Корекција трихијазе криотерапијом, на једном оку 

42587-01  Корекција трихијазе криотерапијом, на оба ока 

42587-02  Корекција трихијазе ласером, на једном оку 

42587-03  Корекција трихијазе ласером, на оба ока 

42587-04  Корекција трихијазе електролизом, на једном оку 

42587-05  Корекција трихијазе електролизом, на оба ока 

80238-00     Корекција трихијазе епилацијом, пинцетом 

239  Процедуре због ектропиона или ентропиона  

 Укључује: екцизију тарзалне хрскавице (тарзектомија) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • реконструкција очног капка  

42581-00  Каутеризација ектропиона 

42581-01  Каутеризација ентропиона 

42866-00  Репарација ектропиона или ентропиона затезањем или скраћивањем доњих  
  ретрактора 
 Репозиционирање задње ламеле очног капка затезањем или скраћивањем доњих  
 ретрактора 

42866-01  Репарација ектропиона или ентропиона осталим процедурама на доњим  
  ретракторима 
 Репозиционирање задње ламеле очног капка осталим процедурама на доњим 
 ретракторима 

45626-00  Корекција ектропиона или ентропиона техником шавова 
 Репозиционирање предње ламеле очног капка 

45626-01  Корекција ектропиона или ентропиона клинастом ресекцијом 
 Тарзокоњунктивална дијамантска репарација ектропиона 

240  Остале процедуре на очном капку 

90086-00  Остале процедуре на очном капку 
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3.11 ОКУЛАРНИ ПРИПОЈЕНИ ОРГАНИ - ЛАКРИМАЛНИ 
СИСТЕМ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.11.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

241  Сондирање лакрималних канала 

 Лакримални каналикули 
 Лакримални пунктум 
 Назолакримални канал 

 Укључује:  уклањање калкулуса 
  процедуру са дилатацијом и лаважом 

42614-01  Сондирање лакрималних пролаза, једнострано 

42615-01  Сондирање лакрималних пролаза, двострано 

242  Инсерција, замена или уклањање назолакрималне цевчице 

42608-01  Инсерција стаклене (Pyrex) назолакрималне цевчице/стента у    
  лакрималну/коњунктивалну кесицу због дренаже 
 Инсерција Лестер Џонсове (Lester Jones) цевчиве 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • коњунктиводакриоцисториностомија  
 • дакриоцисториностомија  

 Искључује: замену цевчице  

42608-00  Инсерција осталих назолакрималних цевчица/стентова у    
  лакрималну/коњунктивалну кесицу због дренаже 
 Инсерција Крафордове (Crawford) цевчице 
 Инсерција Монока (Monoka) цевчице 

 Инсерција силиконске цевчице 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • коњунктиводакриоцисториностомија  
 • дакриоцисториностомија  

 Искључује: замену цевчице  

42614-00  Замена назолакрималне цевчице, једнострано 

42615-00  Замена назолакрималне цевчице, обострано 

42614-02  Уклањање назолакрималне цевчице, једнострано 

42615-02  Уклањање назолакрималне цевчице, обострано 

243  Остале процедуре примене, инсерције или уклањања на лакрималном  
  систему 

42620-00  Оклузија лакрималних пунктума чепом 
 Затварање лакриманих пунктума чепом 

90087-00  Уклањање чепа из пунктума 

90087-001   Интубација због успостављања проходности сузно каналног система 
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3.11.2 ИНЦИЗИЈА 

244  Процедуре инцизије на лакрималном систему 

42593-01  Инцизија сузне жлезде 

 Укључује: уклањање калкулуса 

42617-00  Инцизија тачкица (пунктума) 
 Процедура одсецања пунктума 

 Укључује: уклањање калкулуса 

42617-001  Испирање сузних путева 

42596-00  Инцизија сузне кесице 
 Уклањање страног тела из сузне кесице 

 Укључује: уклањање калкулуса 

42596-03  Остале инцизије сузних пролаза 
 Инцизија назолакрималног канала 

3.11.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

245  Процедуре деструкције на лакрималном систему 

42622-00  Оклузија пунктума каутеризацијом 

 Укључује: дијатермију 

3.11.4 ЕКСЦИЗИЈА 

246  Процедуре ексцизије на лакрималном систему 

30075-35  Биопсија сузне жлезде 

42593-00  Ексцизија сузне жлезде 
 Дакриоаденектомија 
 Ексцизија лезија на сузној жлезди 

 Укључује: инцизију палпебралног режња 

42596-01  Ексцизија сузне кесице 
 Биопсија сузне кесице 
 Ексцизија лезија на сузној кесици 

42605-01  Ексцизија сузних пролаза 

 Укључује: сузни каналићи 
  сузну тачкицу (пунктум) 
  насолакримални канал 

3.11.5 РЕПАРАЦИЈА 

247  Процедуре репарације на лакрималном систему 

42605-00  Репарација лакрималног каналикулуса 

42605-001   Рефекција каналикула ендоскопски 
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42605-002   Рефекција каналикула, кроз нос 

42605-003   Рефекција оба каналикула пиг-таил сондом употребом силиконске цевчице, са  
  провлачењем најлона кроз исту и позицијонирањем цевчице у каналикуларни  
  систем 

42605-004   Рефекција доњег каналикула pig - tail сондом са фиксацијом силиконске  
  цевчице за кожу или везивањем директно у чвор 

42605-005   Рефекција доњег каналикула pig - tail сондом са фиксацијом силиконске  
  цевчице са провлачењем најлона кроз исту и позицијонирањем цевчице у  
  каналикуларни систем 

42605-006   Рефекција оба каналикула pig - tail сондом са фиксацијом силиконске цевчице  
  за кожу или везивањем директно у чвор 

42623-00  Дакриоцисториностомија [ДЦР] 
 Фистулизација лакримлне кесице при носној шупљини 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • успостављање проходности лакрималног канала  
 • инсерција назолакрималне цевчице/стента 

 Искључује: поновну операцију, другу или сваку следећу процедуру  

  процедуру са подешавањем коњунктивалних режњева 

42629-00  Коњунктиводакриоцисториностомија [ЦДЦР] 
 Дакриоцисториностомија са подешавањем коњунктивалних режњева 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • успостављање проходности лакрималног канала  
 • инсерција назолакрималне цевчице/стента  

90092-00  Репарација тачкица (пунктума), предходно некласификована 

3.11.6 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

248  Процедуре поновне операције на сузном систему 

42626-00  Поновна операција дакриоцисториностомије, друга или свака следећа   
  процедура 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • успостављање проходности лакрималног канала  
 • инсерција назолакрималне цевчице/стента  
 

3.11.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

249  Процедуре за успостављање проходности лакрималних канала 

 Укључује: Инсерцију дренажне цевчице/стента (стаклених)(силиконских) 

42599-00  Ендоскопска процедура за успостављање проходности лакрималног   
  каналикуларног система, једног ока  

42599-01  Ендоскопска процедура за успостављање проходности лакрималног   
  каналикуларног система, оба ока  

42602-00  Екстерна процедура за успостављање проходности лакрималног   
  каналикуларног система, једног ока  
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42602-01  Екстерна процедура за успостављање проходности лакрималног   
  каналикуларног система, оба ока 

250  Остале процедуре на лакрималном систему 

90088-00  Остале процедуре на лакрималном систему 

90088-001   Schirmerov тест 

3.12 КОЊУНКТИВА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

3.12.1 ПРИМЕНА,ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

251  Процедуре примене, инсерције и уклањања на коњунктиви 

42824-01  Субкоњунктивна примена лека 
 
 Укључује: инјекцију 5-ФУ [флуороурацила] 
 Искључује: топикално средство - шифру изоставити 

30061-04  Уклањање површинског страног тела са коњуктиве 

3.12.2 ИНЦИЗИЈА 

252  Процедуре инцизије на коњунктиви 

42644-03  Уклањање дубинског страног тела из коњунктиве 

42632-01  Инцизија коњунктиве 
 Коњунктивална перитомија 

3.12.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

253  Процедуре деструкције на коњунктиви 

 Искључује: процедуру са ексцизијом  

42677-00  Каутеризација коњунктиве 
 Каутеризација коњунктивалне лезије 

42680-00  Криотерапија коњунктиве 
 Криотерапија коњунктивалне лезије 

3.12.4 ЕКСЦИЗИЈА 

254  Процедуре ексцизије на коњунктиви 

42676-00     Инцизиона биопсија коњунктиве 

42676-001   Scraping коњунктиве за цитологију 

42676-002   Узимање узорка за импресиону цитологију 

42683-00     Ексцизија лезија или ткива коњунктиве 
 Ексцизија коњунктивалне цисте 
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3.12.5 РЕПАРАЦИЈА 

255  Процедуре репарације на коњунктиви 

42632-02  Репарација лацерације коњунктиве 
  
 Искључује: процедуру са репарацијом беоњаче  

 

42623-021  Делиберација симблефарона или корнеосимблефарона 

42641-00  Мукомебранозни графт за репарацију конјунктиве 

90093-00  Коњунктивопластика 

42641-01  Аутогена или алогена трансплантација конјунктиве 

80255-00     Употреба амнионске мембране 

80255-01     Употреба ткивног лепка 
 
 Укључује: процедуру на рожњачи 

3.13.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

256  Остале процедуре на коњунктиви 

90089-00  Остале процедуре на коњунктиви 
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ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ 

4.ПРОЦЕДУРЕ НА УВУ И МАСТОИДНОЈ КОСТИ  
(БЛОКОВИ 300–333) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

4.1 СПОЉАШЊЕ УВО 

Укључује: ушну шкољку 

                 спољашњи слушни канал 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

4.1.1 ПРЕГЛЕД 

300  Процедуре прегледа спољашњег ува 

90119-00  Отоскопија 

4.1.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

301  Процедуре примене, инсерције и уклањања на спољашњем уву 

41500-00  Уклањање страног тела из спољашњег слушног ходника 

 Искључује: уклањање тимпаностомске цевчице  

4.1.3 ИНЦИЗИЈА 

302  Процедуре инцизије на слушном каналу 

41503-00  Уклањање страног тела из спољашњег слушног ходника оперативним путем 

 Искључује: уклањање тимпаностомске цевчице  

4.1.4 ЕКСЦИЗИЈА 

303  Процедуре ексцизије на спољашњем уву 

 Искључује: клинасту ексцизију ува пуне дебљине 

30075-28  Биопсија промена спољашњег ува 

30104-00  Екстрипација преаурикуларног синуса - фистуле 
 Радикална ексцизија преаурикуларног синуса или цисте 

41506-00  Ектрипација полипа спољашњег слушног ходника 

41509-00  Уклањање keratosis obturans-a  из спољашњег слушног ходника 

41518-00  Екстрипација егзостозе из спољашњег слушног ходника 
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4.1.5 РЕПАРАЦИЈА 

304  Процедуре репарације на спољашњем уву 

30052-00  Реконструкција повреде - ране спољашњег ува 

41521-00  Корекција стенозе спољашњег ува 

 Укључује: меатопластику 

41521-01  Корекција стенозе спољашњег слушног ходника кожним графтом 

 Укључује: меатопластику 

90110-00  Остале репарације стенозе спољашњег слушног ходника 
 Репарација: 
 • ушне шкољке (некласификовано на другом месту) 
 • спољашњег слушног канала (некласификовано на другом месту) 

4.1.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

305  Процедуре реконструкције на спољашњем уву 

41512-00  Реконструкција спољашњег слушног ходника 
 Меатопластика 

 Укључује: уклањање: 
  • кости 
  • хрскавице 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • радикална (модификована) мастоидектомија  

 Искључује: процедуру корекције стенозе слушног ходника  

45662-00  Реконструкција спољашњег слушног ходника код когениталне атрезије 

 Искључује: процедуру корекције стенозе слушног канала  

4.1.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

306  Остале процедуре на спољашњем уву 

 Укључује: ушну шкољку 
     спољашњи ушни каналл 

90111-00  Остале процедуре на спољашњем уву 
 Инцизија спољашњег ува 
 

90111-001   Ампутација ушне шкољке 
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4.2 БУБНА ОПНА И СРЕДЊЕ УВО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

4.2.1 ПРЕГЛЕД 

307  Процедуре прегледа бубне опне или средњег ува 

41650-00  Инспекција бубне опне, једнострано 
 Инспекција мастоидне шупљине, једнострано 

 Искључује: процедуру: 
  • било коју другу на уву - шифру изоставити 
  • испирање ува  

41650-01  Инспекција бубне опне, обострано 
 Инспекција мастоидне шупљине, обострано 

 Искључује: процедуру: 

  • било коју другу на уву – шифру изоставити 
  • испирање ува  

41629-00  Експлорација средњег ува 

 Укључује: уклањање страног тела из средњег ува 

 Искључује: експлорацију која може бити део хирушког захвата на средњем уву –  
  шифру изоставити 

4.2.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

308  Процедуре примене, инсерције и уклањања на бубној опни или средњем уву 

41755-00  Катетеризација Еустахијеве тубе 

41647-00  Тоалета ува, једнострано 
 Уклањање ушног воска (церумена) из ува, једнострано 

41647-01  Тоалета ува, двострано 
 Уклањање ушног воска (церумена) из ува, двострано 

4.2.3 ИНЦИЗИЈА 

309  Миринготомија 

 Миринготомија са: 
 • аспирацијом средњег ува 
 • дренажом апсцеса 

 Укључује:  процедуру ласером 

41626-00  Миринготомија, једнострана 

41626-01  Миринготомија, двострана 

41632-00  Миринготомија са инсерцијом тубе, једнострана 

41632-01  Миринготомија са инсерцијом тубе, обострана 
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310  Остале процедуре инцизије на бубној опни или средњем уву 

41533-00  Атикотомија 

 Искључује: процедуру са: 
  • мастоидектомијом  
  • мирингопластиком  
  • реконструкцијом коштаног недостатка  

41599-00  Испитивање унутрашњег слушног ходника са декомпресијом кранијалног нерва 

 Укључује: процедуру: 
  • транслабиринтним приступом 
  • трасмастоидним приступом 
  • транстемпоралним приступом 

41533-02  Осталеинцизије на средњем уву 
 Раздвајање: 
 • прираслица на средњем уву 
 • бубне опне 

4.2.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

311  Процедуре деструкције на бубној опни или средњем уву 

41641-00  Каутеризација перфориране бубне опне 
 Дијатермија перфориране бубне опне 

 Искључује: ексцизија перфориране бубне опне  

4.2.5 ЕКСЦИЗИЈА 

312  Процедуре ексцизије на бубној опни или средњем уву 

30075-29  Биопсија средњег ува 

41635-00  Ексцизија промена у средњем уву 
 Уклањање: 
 • холестеатома средњег ува 
 • гранулома на средњем уву 
 • полипа средњег ува 

 Искључује: уклањање лезије на гломусу  
  процедуру са: 
  • мирингопластиком 
  • реконструкцијом ланца слушних кошчица  

41644-00  Ексцизија ивице перфориране бубне опне 

 Укључује: уклањање тимпаностомске цевчице 

 Искључује: каутеризацију перфориране бубне опне  
  процедуру са мирингопластиком - шифру изоставити 

41620-00  Операција гломус тумора, транстимпанички приступ 

41623-00  Операција гломус тумора, трансмастоидни приступ са мастоидектомијом 

41644-01  Остале ексцизије на средњем уву 
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4.2.6 РЕПАРАЦИЈА 

313  Мирингопластика 

41635-01  Ексцизија лезија у средњем уву са мирингопластиком 
 Уклањање: 
 • холестеатома  }  
 • гранулома              }     на средњем уву са мирингопластиком 
 • полипа                   } 

 Искључује: уклањање лезије на гломусу  
  процедуру са реконструкцијом ланца слушних кошчица  

41527-00  Мирингопластика, трансмеатални приступ 

 Укључује: процедуру са Розен (Rosen) инцизијом 

 Искључује: процедуру са реконструкцијом ланца слушних кошчица  

41530-00  Мирингопластика, ретроаурикуларни приступ 
 Тимпанопластика, тип I 

 Укључује: инспекција мастоида 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • меатопластика  

 Искључује: процедуру са реконструкцијом ланца слушних кошчица  

41533-01  Мирингопластика са атикотомијом 

 Искључује: процедуру са реконструкцијом коштаног недостатка  

314  Остале процедуре репарације на бубној опни или средњем уву 

 Укључује: интерни слушни меатус 
     бубну опну 

90112-00  Остале репарације бубне опне или средњег ува 

4.2.7 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

315 Процедуре реконструкције на бубној опни или средњем уву 

41542-00  Мирингопластика са реконструкцијом ланца слушних кошчица 
 Тимпанопластика, типови II,III, IV, V 

 Укључује: трансплантат 

     протезу 

 Искључује: процедуру са: 
  • ексцизијом лезија на средњем уву  
  • мастоидектомијом  

41536-00  Атикотомија са реконструкцијом коштаног дефекта 

41536-01  Атикотомија са реконструкцијом коштаног дефекта и мирингопластиком 
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41638-00  Ексцизија лезије средњег уву са реконструкцијом ланца слушних кошчица 
 Уклањање: 
 • холестеатома  } 
 • гранулома        }     на средњем уву са реконструкцијом ланца слушних кошчица 
 • полипа              } 

 Укључује: графт 

     протезу 

 Искључује: уклањање лезије на гломусу  
       процедуру са мирингопластиком 

41638-01  Ексцизија лезије средњег ува са мирингопластиком и реконструкцијом ланца  
  слушних кошчица 
 Уклањање: 
 • холестеатома  } 
 • гранулома        }     на средњем уву са реконструкцијом ланца слушних кошчица 
 • полипа              } 

 Укључује: графт 
     протезу 

 Искључује: уклањање лезије на гломусу  

4.2.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

316  Остале процедуре на бубној опни или средњем уву 

 Укључује: интерни слушни меатус 
     бубну опну 

90113-00  Остале процедуре на Еустахијевој туби 

90114-00  Остале процедуре на бубној опни и средњем уву 

4.3 СЛУШНЕ КОШЧИЦЕ 

Укључује наковањ  
 чекић  
 узенгију  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

4.3.1 ЕКСЦИЗИЈА 

317  Процедуре ексицзије на слушним кошчицама 

41608-00  Стапедектомија 

 Укључује: протезу 

4.3.2 РЕПАРАЦИЈА 

318  Процедуре репарације на слушним кошчицама 

41611-00  Мобилизација слушних кошчица 
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41608-01  Стапедотомија 

 Укључује: фенестрацију: 

     • ласером 
     • микробушилицом 
     протезу 
 

4.3.3 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

319  Процедуре рецонструкције на слушним кошчицама 

41539-00  Реконструкција ланца слушних кошчица 
 Осикулопластика 

 Укључује: графт 
  протезу 

 Искључује: процедуру са: 
  • ексцизијом лезије средњег уву  
  • мастоидектомију: 
       • техником нетакнутог зида канала  
       • модификовану радикалну  
       • радикалну  
  • мирингопластику  

4.3.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

320  Остале процедуре на слушним кошчицама 

90115-00  Остале процедуре на слушним кошчицама 

4.4 МАСТОИДНА И СЛЕПООЧНА КОСТ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

4.4.1 АПЛИКАЦИЈА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

321  Процедуре примене, инсерције и уклањања на мастоидној или слепоочној  
  кости 

41557-02  Имплантација електромагнетног слушног апарата 
 Слушни апарат са трансмисијом кроз кост 

 Искључује: процедуру уградње кохлеарног слушног апарата  

4.4.2 ИНЦИЗИЈА 

322  Процедуре инцизије на мастоидној или слепоочној кости 

41557-03  Инцизија мастоидa 
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4.4.3 ЕКСЦИЗИЈА 

323  Мастоидектомија 

 Искључује: процедуру са: 

  • декомпресијом ендолимфатичке кесице  
  • имплантацијом кохлеарног слушног апарата  
  • мирингопластиком  
  • реконструкцијом ланца слушних кошчица  
  • парцијалном ресекцијом слепоочне кости  
  • уклањањем лезије на гломусу  

41545-00  Мастоидектомија 
 Кортикална мастоидектомија 

41557-00  Модифкована радикална мастоидектомија 

41557-01  Радикална мастоидектомија 

41548-00  Облитерација мастоидног кавума 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • меатопластика  

41564-00  Модифкована радикална мастоидектомија са облитерацијом мастоидог кавума  
  и Еустахијеве тубе и затварањем спољашњег слушног ходника 

41564-01  Радикална мастоидектомија са облитерацијом мастоидног кавума и   
  Еустахијеве тубе и затварањем спољашњег слушног ходника 

324  Остале процедуре ексцизије на мастоидној или слепоочној кости 

30244-00  Уклањање стилоидног наставка темпоралне кости 

41584-00  Парцијална ресекција слепоочне кости са мастоидектомијом 

41584-01  Парцијална ресекција слепоочне кости са мастоидектомијом и декомпресијом  
  фацијалног нерва 

41587-00  Тотална ресекција темпоралне кости 

4.4.4 РЕПАРАЦИЈА 

325  Процедуре репарације на мастоидној или слепоочној кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • меатопластика  
 
 Искључује: ревизију мастоидектомије  
  процедуру са: 
  • имплантацијом кохлеарног простетског апарата  
  • реконструкцијом ланца слушних кошчица  
  • парцијалном ресекцијом темпоралне кости  
  • уклањањем лезије на гломусу  

41551-00  Мастоидектомија техником интактног зида спољашњег слушног ходника са  
  мирингопластиком 
 
 Укључује: процедуру са атикотомијом 

41560-00  Модифкована радикална мастоидектомија са мирингопластиком 
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41560-01  Радикална мастоидектомија са мирингопластиком 

4.4.5 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

326  Процедуре реконструкције на мастоидној или слепоочној кости 

 Тимпанопластика, типови II,III,IV,V са мастоидектомијом 

 Укључује: графт 
  протезу 
  
 Искључује: процедуру ревизије 

41554-00  Мастоидектомија техником интактног зида спољашњег слушног ходника са  
  мирингопластиком и реконструкцијом ланца слушних кошчица 
  
 Укључује: атикотомију 

41563-00  Модифкована радикална мастоидектомија са мирингопластиком и   
  реконструкцијом ланца слушних кошчица 

41563-01  Радикална мастоидектомија са мирингопластиком и реконструкцијом ланца  
  слушних кошчица 

4.4.6 РЕВИЗИЈА 

327  Процедуре ревизије на мастоидној или слепоочној кости 

 Укључује: мирингопластика 

41566-00  Ревизија мастоидектомије техником интактног зида спољашњег слушног  
  ходника 

41566-01  Ревизија модифковане радикалне мастоидектомије 

41566-02  Ревизија радикалне мастоидектомије 

4.4.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

328  Остале процедуре на мастоидној или слепоочној кости 

90116-00  Остале процедуре на мастоидној или темпоралној кости 

4.5 УНУТРАШЊЕ УВО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

4.5.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

329  Процедуре примене, инсерције и уклањања на унутрашњем уву 

41617-00  Уградња кохлеарног импланта 

 Укључује: мастоидектомију 

41617-01  Уклањање кохлеарног импланта 
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4.5.2 ИНЦИЗИЈА 

330  Процедуре инцизије на унутрашњем уву 

41572-00  Лабиринтектомија 
 Деструкција ушног лабиринта 
 Инцизија унутрашњег ува 

41590-00  Декомпресија ендолимфатичног сакуса 

 Укључује: мастоидектомију 

41590-01  Декомпресија ендолимфатичног сакуса са премошћивањем (шантом) 

 Укључује: мастоидектомију 

4.5.3 ЕКСЦИЗИЈА 

331  Процедуре ексцизије на унутрашњем уву 

30075-30  Биопсија унутрашњег ува 

41593-00  Ресекција вестибуларног нерва, транслабиринтни приступ 

41596-00  Ресекција вестибуларног нерва, ретролабиринтни приступ 

 Искључује: процедуру са секцијом кохлеарног нерва  

41596-01  Ресекција кохлеарног нерва, ретролабиринтни приступ 

 Искључује: процедуру са секцијом вестибуларног нерва  

41596-02  Ресекција вестибуларног и кохлеарног нерва, ретролабиринтни приступ 

4.5.4 РЕПАРАЦИЈА 

332  Процедуре репарације на унутрашњем уву 

41614-00  Затварање фистуле округлог отвора унутрашњег ува 

41614-01  Затварање фистуле овалног отвора унутрашњег ува 
 Затварање перилимфне фистуле 

41614-02  Репарација округлог отвора унутрашњег ува 

  Искључује: процедуру за затварање фистуле округлог отвора  

41615-00  Репарација овалног отвора унутрашњег ува 

 Искључује: процедуру за затварање фистуле овалног отвора  
  било коју другу процедуре на уву - шифру изоставити 

90117-00  Остале репарације унутрашњег ува 
 Фенестрација унутрашњег ува (укључујући и трансплантат коже) 
 Репарација: 
 • кохлеарна (ако није класификована на другом месту) 
 • лабиринтна (ако није класификована на другом месту) 
 Венски трансплантат за фенестрациону шупљину 
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4.5.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

333  Остале процедуре на унутрашњем уву 

 Укључује: кохлеарни део 

  унутрашњи слушни канал 
  лабиринт 

90118-00  Остале процедуре на унутрашњем уву 
 Инјекција у унутрашње уво 

 
90118-001  Инстилација лека кроз бубну опну у бубну дупљу 
 
90118-002  Репозициони маневар за лечење бенигног пароксизмалног вертига 
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ПЕТО ПОГЛАВЉЕ 

5. ПРОЦЕДУРЕ НА НОСУ, УСТИМА И ЖДРЕЛУ  
(БЛОКОВИ 370–490) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

5.1 НОС 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.1.1 ПРЕГЛЕД 

370  Процедуре прегледа носа 

41653-00  Предња риноскопија и/или задња риноскопија 
 Дренажа хематома у назалној шупљини 

 Искључује: било коју другу процедуру на носу, у устима и на ждрелу - шифру   
      изоставити 
      процедуру са биопсијом  

41764-00  Ендоскопија носа 
 Риноскопија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • биопсија назофаринкса  

41764-01  Синусокопија 

41653-01  Остале дијагностичке процедуре у носу 

 Напомена: За нехирушке дијагностичке процедуре видети поглавље 18 

5.1.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

371 Процедуре примене, инсерције и уклањања на носу 

41907-00  Уграђивање  дугмета у носну преграду 

5.1.3 ИНЦИЗИЈА 

372 Процедуре инцизије на носу 

41659-00  Ендоназално уклањање страног тела носног кавума 

41683-00  Синехиолиза у носним кавумима 

41683-01  Синехиолиза у носним кавумима инсерцијом стента 

 Укључује: радиоталасе 
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5.1.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

373  Заустављање назалне хеморагије 

 Искључује: процедуру са лигатуром: 

  • етмоидалне артерије  
  • максиларне артерије  

41677-00  Хемостаза епистаксе предњом тампонадом и/или каутеризацијом 
 Заустављање назалне хеморагије: 
 • Литлов (Little) простор 
 • некласификовано на другом месту 

 Укључује: дијатермију 
  инсерцију балона 

41656-00  Хемостаза епистаксе задњом тампонадом и/или каутеризацијом 

 Укључује: дијатермију 
  инсерцију балона 

41680-00  Хемостаза епистаксе криотерапијом 

374  Остале процедуре деструкције на носу 

41695-00  Уклањање носних шкољки криотерапијом 

41674-00  Каутеризација или дијатермија носних шкољки 

 Искључује: процедуру заустављања назалне хеморагије  

41674-01  Каутеризација или дијатермија носне преграде 
 Каутеризација или дијатермија Литловог (Little)  простора Киселбаховог плексуса 

 Искључује: процедуру заустављања назалне хеморагије  

90130-00  Екстрипација ендоназалне лезије 

5.1.5 ЕКСЦИЗИЈА 

375  Биопсија носних шупљина 

41761-00  Преглед носне шупљине и/или постназалног простора са биопсијом 
 Биопсија: 
 • ткива носне шупљине 
 • назофаринкса 
 • постназалног простора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • фибероптички преглед назофаринкса  

376  Процедуре ексцизије на носним шкољкама 

 Укључује: ласер и кобалатор 

41689-00  Парцијална мукотомоија, једнострана 

41689-01  Парцијална мукотомија, обострана 

41689-02  Тотална мукотомија, једнострана 

41689-03  Тотална мукотомија, обострана 
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41692-00  Субмукозна ресекција носних шкољки (конхи), једнострана 

41692-01  Субмукозна ресекција носних шкољки (конхи), обострана 

377  Уклањање интраназалних лезија 

 Искључује: процедуру за лезије у ноздрви или назофаринксу  

41668-00  Ендоназална операција назалних полипа 

41729-00  Ексцизија дермоидне цисте носа која се протеже у носну шупљину 

41728-00  Латерална ринотомија са уклањањем ендоназалне лезије 

90131-00  Локална ексцизија осталих ендоназалних лезија 

378  Остале процедуре ексцизије на носу 

41671-00  Субмукозна ресекција носне преграде 

 Искључује: процедуру са септопластиком  

5.1.6 РЕПАРАЦИЈА 

379  Репарација носне преграде 

41671-01  Затварање перфорације носне преграде 

41671-02  Функционална септопластика 

 Укључује: процедуру ексцизије носне шкољке  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • ринопластика  

41671-03  Септопластика са субмукозном ресекцијом носне преграде 

 Укључује: процедуру ексцизије носне шкољке 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ринопластика  

380 Остале процедуре репарације на носу 

30052-03  Реконструкција повреде – ране носа 

90132-00  Остале реконструкције носа 
 Поновно спајање ампутираног носа (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: поновно спајање ампутираног носа помоћу трансплантата  

5.1.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

381 Остале процедуре на носу 

41686-00  Конхотомија носних шкољки, једнострана 
 Дислокација носне шкољке (конхе), једнострана 

41686-01  Конхотомија носних шкољки,обострана 
 Дислокација носне шкољке (конхе), обострана 
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41672-00  Реконструкција носне преграде 

90133-00  Остале процедуре на носу 

5.2 НАЗАЛНИ СИНУСИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.2.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

382  Процедуре примене, инсерције и уклањања на назалним синусима 

41704-00  Евакуација секрета из носа и параназалних синуса кроз природна ушћа 

41701-00  Пункција и лаважа параназалног синуса 

41740-00  Дренажа фронталног синуса по Рутенбург-у 

5.2.2 ИНЦИЗИЈА 

 383  Процедуре инцизије на назалним синусима 

41719-00  Дренажа максиларног синуса кроз алвеолу зуба 
 Дренажа назалног синуса кроз алвеолу зуба 

41716-00  Ендоназално уклањање страног тела из максиларног синуса 
  
 Укључује: инцизију слузокоже 

41752-02  Операција сфеноидалног синуса 

41737-04  Етмоидотомија 

41743-00  Трепанација фронталног синуса 
 Синусотомија фронталног синуса 

5.2.3 ЕКСЦИЗИЈА 

384  Биопсија назалних синуса 

41716-05  Биопсија из максиларног синуса 

41752-04  Биопсија из сфеноидног синуса 

41737-07  Биопсија из фронталног синуса 

41737-08  Биопсија из етмоидалног синуса 

385  Интраназално уклањање полипа из назалних синуса 

41716-03  Ендоназална операција полипа максиларног синуса 

41752-03  Ендоназална операција полипа сфеноидног синуса 

41737-05  Ендоназална операција полипа фронталног синуса 

41737-06  Ендоназална операција полипа етмоидалног синуса 
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386  Остале процедуре ексцизије на назалним синусима 

 Искључује: интраназално уклањање полипа из назалног синуса: 

  • максиларног  
  • етмоидног  
  • фронталног  
  • сфеноидног  
  радикалну етмоидектомију  

41716-06  Ексцизија лезије максиларног синуса 
 Екстерна максиларна антректомија 

 Укључује: процедуру Калдвел-Луковим (Caldwell-Luc) приступом 

 Искључује: ексцизија полипа  
  максиларном антректомијом: 
  • интраназалном  
  • радикалном  
  • једноставном  

41752-01  Сфеноидектомија 
 Ексцизија лезија на сфхеноидном синусу 

 Искључује: процедуру са етмоидектомијом  

41737-02  Етмоидектомија, једнострана 

  Укључује: унцинектомија 

41737-03  Етмоидектомија, обострана 

  Укључује: унцинектомија 

41731-00  Етмоидектомија, спољни приступ 

  Укључује: унцинектомија 

41731-01  Етмоидектомија са сфеноидектомијом, спољни приступ 

  Укључује: унцинектомија 

41737-09  Репарација и реконструкција фронталног синуса                                         
  Остеопластична операција фронталног синуса 
 Ексцизија лезија на фронталном синусу 

41746-00  Радикална облитеративна операција фронталног синуса 

5.2.4 РЕПАРАЦИЈА 

387  Максиларна антростомија 

41716-01  Ендоназална операција максиларног синуса – доња меатотомија, једнострана  
 Антростомија средњег меатуса, једнострана 

41716-02  Ендоназална операција максиларног синуса – доња меатотомија, обострана 
 Антростомија средњег меатуса, обострана 

41710-00  Радикална операција максиларног синуса, једнострана 
 Калдвел-Лукова(Caldwell-Luc) антростомија, једнострана 

 Радикална максиларна антректомија, једнострана 

 Искључује: процедуру са трансантралном: 
  • етмоидектомијом  
  • неуректомијом нерва птеригоидног канала (видијусни нерв) 
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41710-01  Радикална операција максиларног синуса,обострана 
 Калдвел-Лукова (Caldwell-Luc) антростомија, једнострана 

 Радикална максиларна антректомија, једнострана 

 Искључује: процедуру са трансантралном: 
  • етмоидектомијом  
  • неуректомијом нерва птеригоидног канала (видијусни нерв) 

41713-00  Радикална операција максиларног синуса са трансантралном етмоидектомијом 
 Калдвел-Лукова (Caldwell-Luc) антростомија са трансантралном етмоидектомијом 

 Радикална максиларна антректомија са трансантралном етмоидектомијом 

41713-01  Радикална операција максиларног синуса са трансантралном неуректомијом  
  нерва птеригоидног канала (видијусни нерв) 
 Калдвел-Лукова (Caldwell-Luc) антростомија са трансантралном неуректомијом нерва  
 птеригоидног канала (видијусни нерв) 
 Радикална максиларна антректомија са трансантралном неуректомијом нерва 
 птеригоидног канала (видијусни нерв) 

388  Остале процедуре репарације на назалним синусима 

41722-00  Затварање ороантралне фистуле 
 Затварање ороантралне фистуле захватом пластичне хирургије 

45849-00  Коштани графт максиларног синуса 
 Процедура подизања синуса 

41734-00  Радикална етмоидектомија са остеопластичним режњем 

5.2.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

389  Остале процедуре на назалним синусима 

41716-04  Остале ендоназалне процедуре на максиларном синусу 

41752-00  Остале ендоназалне процедуре на сфеноидном синусу 

41737-00  Остале ендоназалне процедуре на фронталном синусу 

41737-01  Остале ендоназалне процедуре на етмоидалном синусу 

41749-00  Спољна процедура на етмоидалном синусу 

80389-00     Функционална ендоскопска хирургија синуса (FES) 

5.3 ЈЕЗИК 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.3.1 ИНЦИЗИЈА 

390  Процедуре инцизије на језику 

30278-01  Уклањање прираслица на језику 

30278-02  Лингвална френотомија 

 Искључује: лабијалну френотомија  
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5.3.2 ДЕСТРУКЦИЈА 

391  Процедуре деструкције на језику 

90134-00  Деструкција лезија на језику 

5.3.3 ЕКСЦИЗИЈА 

392  Процедуре ексцизије на језику 

30075-19  Биопсија језика 

90135-00  Ексцизија лезија на језику 

30272-00  Парцијална ексцизија језика 
 Парцијална глосектомија 

 Искључује: процедуру редукције величине  
  процедуру са парцијалном фарингектомијом  

41779-01  Тотална ексцизија језика 
 Тотална глосектомија 

 Искључује: процедуру сапарцијалном фарингектомијом  

30278-00  Лингвална френектомија 

 Укључује: репарацију 

 Искључује: лабијалну френектомију 

5.3.4 РЕПАРАЦИЈА  

393  Процедуре репарације на језику 

90136-00  Остале репарације језика 

5.3.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

394  Остале процедуре на језику 

90137-00  Остале процедуре на језику 

5.4 ПЉУВАЧНЕ ЖЛЕЗДЕ И КАНАЛИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.4.1 ИНЦИЗИЈА 

395  Процедуре инцизије на пљувачним жлездама или каналима 

30266-00  Инцизија пљувачних жлезда или канала 
 Меатотомија пљувачних жлезда или канала 

 Искључује: процедуру уклањања калкулуса  

30266-01  Марсупијализација цисте на пљувачним жлездама или каналима 
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30266-02  Уклањање калкулуса из пљувачних жлезда или канала 
 Уклањање калкулуса: 
 • инцизијом 
 • сондирањем 

5.4.2 ДЕСТРУКЦИЈА 

396  Процедуре деструкције на пљувачним жлездама или каналима 

30262-01  Дијатермија пљувачних жлезда или канала 
 Деструкција лезија на пљувачним жлездама или каналима дијатермијом 

5.4.3 ЕКСЦИЗИЈА 

397  Процедуре ексцизије на пљувачним жлездама или каналима 

30094-09  Перкутана биопсија иглом пљувачних жлезда или канала 

30075-22  Биопсија пљувачних жлезда или канала 

90138-00  Ексцизија лезија на пљувачним жлездама  

30259-00  Ексцизија сублингвалне жлезде 

30256-00  Ексцизија субмандибуларне жлезде 

30253-00  Працијална ексцизија паротидне жлезде 
 Парцијална паротидектомија 

 Укључује: откривање фацијалног нерва 

30247-00  Тотална ексцизија паротидне жлезде 
 Тотална паротидектомија 

30250-00  Тотална ексцизија паротидне жлезде са очувањем фацијалног нерва 
 Тотална паротидектомија са презервацијом фацијалног нерва 

30255-00  Уклањање субмандибуларног канала 
 Преусмеравање субмандибуларног канала 
 Релокација субмандибуларног канала 

 Напомена: Обавља се код контроле лучења пљувачке 

5.4.4 РЕПАРАЦИЈА 

398  Процедуре репарације на пљувачним жлездама или каналима 

30262-00  Дилатација пљувачних жлезда или канала 

 Укључује: сондирање 

 Искључује: процедуру уклањања калкулуса  

30269-00  Репарација фистуле на пљувачним жлездама или каналима 
 Саливарна фистулектомија 

41910-00  Транспозиција канала главне пљувачне жлезде 

 Укључује: паротидну         }  
     сублингвалну    }  жлезду 
    субмандибуларну  }  



104 
 

52148-00  Микрохирушка репарација паротидног канала 

90139-00  Остале репарације пљувачних жлезда или канала 

5.4.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

399  Остале процедуре на пљувачним жлездама или каналима 

90140-00  Остале процедуре на пљувачним жлездама или каналима 

5.5 УСТА, НЕПЦЕ И УВУЛА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.5.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

400  Процедуре примене, инсерције и уклањања у устима, на непцу и увули 

45845-00  Уградња интраоралног коштано-интегрисаног денталног имплантата, прва  
  фаза 
 Прва фаза двофазне инсерције ендосеалног биокомпатибилног имплантата у  
 максиларну или мандибуларну кост 
 Једна фаза инсерције ендосеозног биокомпатибилног имплантата у максиларну или 
 мандибуларну кост 
 Фиксација титанијумским имплантом 

45847-00  Уградња интраоралног коштано-интегрисаног денталног имплантата, друга  
  фаза 
 Друга двофазне инсерције ендосеозног биокомпатибилног имплантата у максиларну 
 или мандибуларну кост 
 Фиксирање подупирача преко коже 

5.5.2 ИНЦИЗИЈА 

401  Процедуре инцизије у устима, на непцу и увули 

41810-00  Увулотомија 

30281-00  Лабијална френотомија 
 Раздвајање лабијалног френулума 

 Искључује: лингвалну френотомију  

96215-00  Инцизија и дренажа лезија у усној шупљини 
 Дренажа: 
 • апсцеса усне шупљине 
 • цисте у усној шупљини 
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5.5.3 ЕКСЦИЗИЈА 

Искључује: исецање коже, поткожног или меког ткива усана  

402  Биопсија усне шупљине или меког непца 

30075-23  Биопсија усне шупљине 
 Биопсија: 
 • тврдог непца 
 • усне 
 • уста 

 Искључује: процедуру на: 

  • меком непцу  
  • увули  

30075-24  Биопсија меког непца 
 Биопсија увуле 

45799-00  Аспирациона биопсија виличне цисте 

403  Ексцизија лезија у устима или на непцу 

90141-00  Локална ексцизија или деструкција лезија на тврдом непцу 
 Локална ексцизија или деструкција ткива тврдог непца 

 Искључује: уклањање папиларне хиперплазије  

45831-00  Ексцизија папиларне хиперплазије на непцу 

30283-00  Ексцизија цисте у устима 
 Ексцизија: 
 • мукоцеле 
 • рануле 

30275-00  Радикална ексцизија интраоралне лезије                                                                
  Радикална ексцизија лезије пода усне дупље 

 Укључује: ресекцију: 

  • лимфног чвора или чворова 
  • манибуле 

90141-01  Ексцизија осталих лезија у устима 

 Искључује: ексцизију лезија на горњем аеродигестивном тракту  

404  Остале процедуре ексцизије у устима, на непцу и увули 

41810-01  Увулектомија 
 Ексцизија лезија на ресици, (некласификовано на другом месту) 

 Искључује ревизиону увулектомију  

41787-00  Увулектомија са парцијалном палатектомијом 

 Укључује: инцизију непца ласером 

41787-01  Увулектомија са парцијалном палатектомијом и тонзилектомијом 

 Укључује: инцизију непца ласером 
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30281-01  Лабијална френектомија 

 Искључује: раздвајање лабијалног френулума  

45825-00  Ексцизија егзостозе на непцу 

 Укључује: процедуру ексцизије torus palatinus-a 

5.5.4 РЕПАРАЦИЈА 

405  Увулопалатофарингопластика 

  Укључује: процедуру: 
   радиоталасима 
                                ласером 
 

41786-00  Увулопалатофарингопластика 

41786-01  Увулопалатофарингопластика са тонзилектомијом 

406  Остале процедуре репарације у устима, на непцу и увули 

30052-02  Репарација ране на усни 

 Искључује: процедуру у усној шупљини: 
  • када је обухваћено меко ткиво  
  • површинску  

30052-04  Затварање фистуле у усној шупљини 

 Искључује: затварање фистуле: 
  • назолабијалне  
  • оро-антралне  
  • ороназалне  

45676-00  Остале репарације у усној шупљини 

45837-00  Вестибулопластика слузокоже 
 Слузокожно спуштање пода усне дупље Обвегесеровом техником 

 Укључује: исецање мишића 
  трансплантат слузокоже 
  трансплантат коже 

45837-01  Отворена вестибулопластика 
 Спуштање пода усне дупље Обвегесеровом техником 

 Укључује: ексцизију мишића 

  трансплантат слузокоже 
  трансплантат коже 

90142-01  Остале репарације на непцу 

90142-02  Остале репарације на увули 

5.5.5 РЕВИЗИЈА 

407  Процедуре ревизије у устима, на непцу и увули 

41787-02  Ревизиона увулектомија 
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5.5.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

408  Остале процедуре у устима, на непцу и увули 

90143-00  Остале процедуре у устима 

90143-01  Остале процедуре на непцу 

90143-02  Остале процедуре на увули 

5.6 ТОНЗИЛЕ И АДЕНОИДИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.6.1 ИНЦИЗИЈА 

409  Процедуре инцизије на тонзилама или аденоидима 

41807-00  Инцизија и дренажа перитонзиларног апсцеса 

5.6.2 УНИШТАВАЊЕ 

410  Процедуре уништавања на тонзилама или аденоидима 

41797-00  Заустављање хеморагије после тонзилектомие и аденоидектомије 

5.6.3 ЕКСЦИЗИЈА 

411  Биопсија тонзила или аденоида 

30075-25  Биопсија тонзила или аденоида 

412  Тонзилектомија или аденоидектомија 

 Укључује: ласер и кобалатор  

41789-00  Тонзилектомија без аденоидектомије 

 Искључује: уклањање лингвалног крајника  
  процедуру са: 
  • увулектомијом  
  • увулопалатофарингопластиком  

41801-00  Аденоидектомија без тонзилектомије 

41789-01  Тонзилектомија са аденоидектомијом 

41804-00  Уклањање лингвалног крајника 

413  Остале процедуре ексцизије на тонзилама или аденоидима 

90144-00  Ексцизија лезија на тонзилама и аденоидима 
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5.6.4 РЕПАРАЦИЈА 

414  Остале процедуре репарације на тонзилама или аденоидима 

90145-00  Остале репарације тонзила и аденоида 

5.6.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

415  Остале процедуре на тонзилама или аденоидима 

90146-00  Остале процедуре на тонзилама или аденоидима 

5.7 ЖДРЕЛО (ФАРИНКС) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

5.7.1 ПРЕГЛЕД 

416  Процедуре прегледа фаринкса 

41764-02  Фибероптички преглед фаринкса 
 Фибероптичка фарингоскопија 

 Укључује: назофаринкс 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • биопсија интраназалног простора  

5.7.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

417  Процедуре примене, инсерције и уклањања на фаринксу 

30061-01  Уклањање страног тела из фаринкса без инцизије 

5.7.3 ИНЦИЗИЈА 

418  Процедуре инцизије на фаринксу 

41758-00  Адхезиолиза у фаринксу 

41776-00  Крикофарингеална миотомија 

41776-01  Крикофарингеална миотомија са дивертикулопексијом 

41770-01  Крикофарингеална миотомија са дивертикулектомијом 

41779-00  Фаринготомија 

5.7.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

419  Процедуре деструкције на фаринксу 

41674-02  Каутеризација или дијатермија фаринкса 

 Укључује: назофаринкс 

 Искључује: процедуру за заустављање назалне хеморагије  
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52035-00  Ендоскопска ласер терапија горњег аеродигестивног тракта 

 Напомена: обавља се генерално код неоплазије, бенигне васкуларне лезије или 

 сужења ноздрве, назофаринкса, усне дупље, орофаринкса, ларингофаринкса и 
 ларинкса 

5.7.5 ЕКСЦИЗИЈА 

420  Фарингектомија 

 Укључује:  приступ фаринготомијом 

41782-00  Парцијална фарингектомија 

41785-00  Парцијална фарингектомија са парцијалном глосектомијом 

41785-01  Парцијална фарингектомија са потпуном глосектомијом 

421  Остале процедуре исецања на фаринксу 

30075-26  Биопсија у фаринксу 
 Биопсија супраглотичке масе 

30286-00  Ексцизија бранхијалне цисте 

30289-00  Ексцизија фарингокутане фистуле                                                                           
  Ексцизија бранхијалне цисте 

31400-00  Ексцизија лезије горњег аеродигестивног тракта 

 Напомена: Обавља се генерално код карцинома сквамозних ћелија који укључује 
 области ноздрва, назофаринкса, усне дупље, орофаринкса, ларингогаринкса или 
 ларинкса (ако је лезија ограничена на једну од ових области, уместо ове шифре треба 
 унети шифру за процедуру исецања на одређеној области) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • трахеостомија  

 Искључује: радикална ексцизија интраоралне лезије са ресекцијом мандибуле и  
  лимфног чвора у врату  

31409-00  Ексцизија парафарингеалне лезије 

 Укључује: цервикални приступ 

     трансорални приступ 
     комбиновани приступ 

31412-00  Ексцизија рекурентне или перзистентне парафарингеалне лезије цервикалним  
  и интраоралним приступом 

41767-00  Уклањање лезије на назофаринксу, транспалатални приступ 

41770-00  Уклањање фарингеалног набора 
 Фарингеална дивертикулектомија 

 Искључује: процедуру ендоскопијом  
  процедуру крикофаринготомијом  

41773-00  Ендоскопска ресекција фарингеалног набора 
 Долманова процедура 

41804-01  Уклањање латералних фарингеалних набора 

41813-01  Уклањање фарингеалне цисте 
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90149-00  Ексцизија осталих лезија на фаринксу 

5.7.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

422  Остале процедуре на фаринксу 

90147-00  Осталепроцедуре на фаринксу 

 

5.8 УСНА ДУПЉА И ЗУБИ 

5.8.1 ДИJAГНOСТИЧКE ПРOЦEДУРE У УСНОЈ ДУПЉИ 

450  Преглед уснe дупљe 

97011-00  Свeoбухвaтни oрaлни прeглeд 

97012-00  Пeриoдични oрaлни прeглeд 

97013-00  Oгрaничeни oрaлни прeглeд 

451  Рaдиoлoшки прeглeд и тумaчeњe снимкa 

97039-00  Toмoгрaфиja лoбaњe или дeлa лoбaњe 

452  Oстaлe диjaгнoстичкe прoцeдурe у усној дупљи 

97072-00  Фoтoгрaфски снимaк, интрaoрaлни 

97073-00  Фoтoгрaфски снимaк, eкстрaoрaлни 

97081-00  Цeфaлoмeтриjскa aнaлизa и тумaчeњe 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • цeфaлoмeтриjскa рaдиoгрaфja 

97082-00  Aнaлизa прeдвиђaњa oднoсa измeђу вeличинe зубa и вилицe 

97086-00  Eлeктрoмиoгрaфскa aнaлизa 

5.8.2 ПAРOДOНТAЛНE ИНТEРВEНЦИJE 

456  Пaрoдoнтaлнe интeрвeнциje 

97213-00  Лeчeњe aкутнe пaрoдoнтaлнe инфeкциje 

 Укључује:  дрeнaжу aпсцeсa прoсeцaњeм 
  испирaњe 
  прeписивaњe aнтибиoтикa 
  уклaњaњe oстaтaкa и нaслaгa сa дeсни из гингивaлнoг oтвoрa 

97222-00  Стругaњe кoрeнa зубa сa кирeтaжoм oблaсти испoд гингивe зa oсaм или мaњe  
  зубa 

 Укључује:  уклaњaњe: 
  • кaмeнцa 
  • плaкa 
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97222-01  Стругaњe кoрeнa зубa сa кирeтaжoм oблaсти испoд гингивe зa вишe oд oсaм  
  зубa 

 Укључује:  уклaњaњe: 
  • кaмeнцa 
  • плaкa 

97225-00  Нeхирушкo пaрoдoнтaлнo лeчeњe, кoje ниje нигдe клaсификoвaнo 

 Укључује:  примeну мeдикaмeнaтa 
  oбрaду 
  испирaњe 

 Искључује: уклaњaњe кaмeнцa и плaкa сa дeсни 
  билo кojу пaрoдoнтaлну прoцeдуру – шифру изоставити 

97231-00  Гингивeктoмиja зa oсaм или мaњe зубa 

 Укључује:  стругaњe кoрeнa зубa 
  уклaњaњe кaмeнцa 

97231-01  Гингивeктoмиja зa вишe oд oсaм зубa 

 Укључује:  стругaњe кoрeнa зубa 
  уклaњaњe кaмeнцa 

97232-00  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: 
  • зa прoдужaвaњe круницe 
  • сa прeoбликoвaњeм кoштaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвилнoсти 

97232-01  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: 

  • зa прoдужaвaњe круницe 
  • сa прeoбликoвaњeм кoштaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвилнoсти 

97233-00  Кoштaнa aлвeoлaрнa хируршкa прoцeдурa зa oсaм или мaњe зубa 

 Укључује:  прoсeцaњe и oдвajaњe гингивaлнoг рeжњa 
  стругaњe кoрeнa зубa 
  уклaњaњe кaмeнцa 
  прeoбликoвaњe кoштaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвилнoсти 

 Искључује: oрaлни кoштaни грaфт 
  прoцeдуру зa прoдужaвaњe круницe 

97233-01  Кoштaнa aлвeoлaрнa хируршкa прoцeдурa зa вишe oд oсaм зубa 

 Укључује:  инцизиja и oдвajaњe гингивaлнoг рeжњa 

  стругaњe кoрeнa зубa 
  уклaњaњe кaмeнцa 
  прeoбликoвaњe кoштaнoг дeфoрмитeтa или нeпрaвилнoсти 

 Искључује: oрaлни кoштaни грaфт  

  прoцeдуру зa прoдужaвaњe круницe 
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97234-00  Кoштaни aлвeoлaрни грaфт, пo jeднoм зубу или имплaнтaту 

 Укључује:  стругaњe кoрeнa зубaт 

  уклaњaњe кaмeнцa 
  рeпaрaциjу  }  
  зaмeну   }  aлвeoлaрнe кoсти 

97235-00  Гингивaлни грaфт, пo jeднoм зубу или имплaнтaту 

97236-00  Вoђeнa рeгeнeрaциja ткивa, пo jeднoм зубу или имплaнтaту 

97237-00  Вoђeнa рeгeнeрaциja ткивa, уклaњaњe мeмбрaнe 

97241-00  Рeсeкциja кoрeнa зубa, пo jeднoм кoрeну 
 Aмпутaциja зубнoг кoрeнa 

 Укључује:  рeсeкциjу дeлa круницe 

97245-00  Хируршкa пaрoдoнтнa прoцeдурa, кoja ниje нигдe клaсификoвaнa, пo jeднoм зубу  
  или имплaнтaту 
 Кaутeризaциja зa прилaз eндoдoнту 
 Гингивoплaстикa 
 Пeрицизиja (фибрoтoмиja) 

5.8.3 OРAЛНA ХИРУРГИJA 

457 Нeхируршкo уклaњaњe зубa 

 Eкстрaкциja зубa бeз инцизиje мукoзe 
 Нeхируршкa eкстрaкциja зубa: 
 • млeчних 
 • фрaгмeнaтa 
 • стaлних 

 Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих  

97311-01  Уклaњaњe jeднoг зубa или њeгoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-02  Уклaњaњe двa зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-03  Уклaњaњe три зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-04  Уклaњaњe чeтири зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-05  Уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-06  Уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-07  Уклaњaњe пeтнaeст или вишe oд зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97311-08  Уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa или њихoвoг дeлa или дeлoвa 

97314-01  Пoступнo уклaњaњe jeднoг зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 

97314-02  Пoступнo уклaњaњe двa зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 
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97314-03  Пoступнo уклaњaњe три зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 

97314-04  Пoступнo уклaњaњe чeтири зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 

97314-05  Пoступнo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 

97314-06  Пoступнo уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa 

 Укључује: уклaњaњe кoсти 

97314-07  Пoступнo уклaњaњe пeтнaeст и вишe зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 

97314-08  Пoступнo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa 

 Укључује:  уклaњaњe кoсти 

458  Хируршкo уклaњaњe зубa 

 Инцизиja мукoзe и пoдизaњe мукoпeриoстeaлнoг рeжњa дa би сe oдстрaниo зуб и 
 сутурaциja рaнe кoje пoтoм слeди 
 Хируршкo уклaњaњe зубa или фрaгмeнтa зубa 

97322-00  Хируршкo уклaњaњe jeднoг зубa кoje нe зaхтeвa уклaњaњe кoсти или   
  рaздвajaњe зубa 

 Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97322-02  Хируршкo уклaњaњe двa зубa кoje нe зaхтeвa уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe  
  зубa 

 Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97322-03  Хируршкo уклaњaњe три зубa кoje нe зaхтeвa уклaњaњe кoсти или рaздвajaњe  
  зубa 

 Искључује: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 

  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97322-04  Хируршкo 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  
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97322-05  Хируршкo 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  

97322-06  Хируршкo 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 

97322-07  Хируршкo 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 

97322-08  Хируршкo 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  

97322-09  Пoтпунo уклaњaњe гoрњих зубa 
 Уклaњaњe свих прeoстaлих зубa сaмo у гoрњoj вилици 

 Укључује:  хирушку или нeхирушку прoцeдуру уклaњaњa 

 Искључује:  истoврeмeнo пoтпунo уклaњaњe зубa из дoњe вилицe 

97322-10  Пoтпунo уклaњaњe дoњих зубa 
 Уклaњaњe свих прeoстaлих зубa сaмo у дoњojвилици 

 Укључује:  хирушку или нeхирушку прoцeдуру уклaњaњa  

 Искључује:  истoврeмeнo пoтпунo уклaњaњe зубa из гoрњe вилицe 

97322-01  Пoтпунo уклaњaњe зубa 
 Пoтпунo уклaњaњe зубa (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
 Уклaњaњe свих прeoстaлих зубa (бeз нaрeднe ин ситу прoцeдурe нa зубимa) 

 Укључује:  хирушку или нeхирушку прoцeдуру уклaњaњa 

 Искључује:   сaмo прoцeдуру уклaњaњe зубa из дoњe вилицe 
  сaмo прoцeдуру уклaњaњe зубa из гoрњe вилицe 

97323-01  Хируршкo уклaњaњe jeднoг зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хирушкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 
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97323-02  Хируршкo уклaњaњe двa зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључујe: прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97323-03  Хируршкo уклaњaњe три зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97323-04  Хируршкo уклaњaњe чeтири зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хирушкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 

  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97323-05  Хируршкo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97323-06  Хируршкo уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
 • гoрњих 

97323-07  Хируршкo уклaњaњe пeтнaeст и вишe зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 

  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих  
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97323-08  Хируршкo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих  
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-01  Хируршкo уклaњaњe jeднoг зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe  
  зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-02  Хируршкo уклaњaњe двa зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 

  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-03  Хируршкo уклaњaњe три зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хирушкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих  
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-04  Хируршкo уклaњaњe чeтири зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и рaздвajaњe  
  зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:  прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-05  Хируршкo уклaњaњe oд пeт дo дeвeт зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и  
  рaздвajaњe зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • хируршкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:   прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 
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97324-06  Хируршкo уклaњaњe oд дeсeт дo чeтрнaeст зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и 
  рaздвajaњe зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хирушкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:  прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих 
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-07  Хируршкo уклaњaњe пeтнaeст и вишe зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и  
  рaздвajaњe зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • хирушкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:  прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих  
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих 

97324-08  Хируршкo уклaњaњe нeoдрeђeнoг брoja зубa кoje зaхтeвa уклaњaњe кoсти и  
  рaздвajaњe зубa 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • хирушкa изoлaциja и прeзeрвaциja нeурoвaскулaрнoг ткивa 

 Искључује:  прoцeдуру кoja je дeo пoтпунoг уклaњaњa зубa: 
  • дoњих  
  • (aкo другaчиje ниje нaзнaчeнo) 
  • гoрњих  

459  Прeпрoтeтичкe хирушкe прoцeдурe 

97331-00  Aлвeoлeктoмиja, пo сeгмeнту вилицe 
 Aлвeoплaстикa 

97338-00  Рeдукциja лaбaвoг рубa ткивa, пo сeгмeнту вилицe 

97341-00  Уклaњaњe хипeрплaстичнoг ткивa 
 Уклaњaњe хипeрплaстичнoг ткивa сa aлвeoлaрнoг рубa мaксилe и мaндибулe или 
 грaничнe мукoзe 

97343-00  Рeпoзициja дeлa oрaлнoг мишићa зa причвршћивaњe 

460  Oпштe хируршкe прoцeдурe у усној дупљи 

97379-00  Maрсупиjaлизaциja цистe у уснoj шупљини 

 Искључује: прoцeдуру нa пљувaчнoм кaнaлу или жлeзди 

461 Oстaлe хируршкe прoцeдурe у усној дупљи 

97381-00  Хируршкo oткривaњe нeизниклoг зубa сa стимулaциjoм и пaкoвaњeм 

97382-00  Хируршкo oткривaњe нeизниклoг зубa сa дoдaвaњeм oртoдoнтскoг aпaрaтa зa  
  извлaчeњe зубa 

 Искључује: примeну oртoдoнтскe силe нa лoшe пoстaвљeни изрaсли зуб: 
  • вeзивaњe дoдaтaкa  
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97384-00  Рeпoзициoнирaњe пoмeрeнoг зубa, пo зубу 
 Рeпoзициoнирaњe пoмeрeнoг зубa мaнипулaциjoм 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • стaбилизaциoнe прoцeдурe: 
  • пoнoвe инсeрциje зубa и имoбилизaциja (сплинтирaњe)  
  • имoбилизaциja (сплинт)  

 Искључује: хирушкo рeпoзициoнирaњe нeизниклoг зубa  

97385-00  Хируршкo рeпoзициoнирaњe нeизниклoг зубa 
 Хирушкo oткривaњe и мaнипулaциja нeизниклoг зубa 

97386-01  Сплинтирaњe пoмeрeнoг зубa, пo зубу 
 Стaбилизaциja пoмeрeнoг зубa имoбилизaциjoм (сплинтoм) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • рeпoзициoнирaњe (мaнипулaциja) зубa  

97387-00  Пoнoвнo умeтaњe зубa и сплинтирaњe 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • нaбaвљaњe сплинтa: 
  • мeтaлнoг  
  • aкрилнoг 

97388-00  Tрaнсплaнтaциja зубa или зубнoг зaчeткa 

97395-00  Сутурa нeрвнoг стaблa , интраорално 

97399-00  Кoнтрoлa пoстoпeрaтивнe хeмoрaгиje након прoцeдурe у усној дупљи 

 Укључује:  инсeрциja oрaлнe сутурaциje 

 Искључује: инсeрциja oрaлнe сутурaциje зa билo кojу другу стoмaтoлoшку прoцeдуру – 
  изoстaвити шифру 

 

5.8.4 EНДOДOНЦИJA 

463  Пeрирaдикулaрнa хирургиja 

97431-00  Пeриaпикaлнa кирeтaжa, пo jeднoм корену 

 Искључује: прoцeдуру сa: 

  • aпикaлним зaтврaњeм (испуњaвaњeм) кaнaлa зубнoг кoрeнa 
  • aпикoтoмиjу  

97432-00  Aпикoтoмиja, пo jeднoм корену 

 Укључује:  пeриaпикaлну кирeтaжу 

 Искључује: прoцeдуру сa aпикaлним зaтврaњeм (испуњaвaњeм) кaнaлa зубнoг кoрeнa  

97434-00  Aпикaлнo зaтвaрaњe кaнaлa кoрeнa зубa, пo jeднoм кaнaлу 
 Oбрaдa и испуњaвaњe aпикaлнoг крaja кaнaлa кoрeнa зубa 

 Укључује:  aпицeктoмиjу 

  пeриaпикaлну кирeтaжу 
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5.8.5 ПРOЦEДУРE РEСТAУРAЦИJE 

Укључује: извлaчeњe кoнтурa сусeднoг или зубa нa супрoтнoj стрaни 
инсeрциjу срeдствa зa рeстaурaциjу 
нaмeштaњe пуњeњa 
припрeмa зубa 

Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
• пoкривaњe врхa 
• инсeрциja дeнтaлнoг кoчићa 
• рeстaурaциja инцизиoнoг углa 

473  Имплaнтaнтнe прoтeзe 

97663-00  Хируршкo уклaњaњe зубнoг имплaнтaтa 

97666-00  Прoтeзa сa мeтaлним oквирoм причвршћeним зa имплaнтaтe, пo зубу 

97669-00  Уклaњaњe и пoнoвнo причвршћивaњe прoтeзe фиксирaнe зa имплaнтaт, пo  
  имплaнтaту 
 Oдржaвaњe прoтeзe причвршћeнe зa oсeoинтeгрисaни имплaнтaт 

97671-00  Пунa круницa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни имплaнтaт, нeмeтaлнa,   
  индирeктнo 
 Вeштaчкa круницa изрaђeнa oд мaтeриjaлa бoje зубa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни 
 имплaнтaт 

97672-00  Пунa круницa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни имплaнтaт, нaвлaкa,   
  индирeктнo 
 Вeштaчкa круницa сa мeтaлнoм oснoвoм нaвлaкe и мaтeриjaлoм бoje зубa 
 причвршћeним зa oсeoнтeгрисaни имплaнтaт 

97673-00  Пунa круницa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни имплaнтaт, мeтaлнa,   
  индирeктнo 
 Вeштaчкa круницa oд ливeнoг мeтaлa причвршћeнa зa oсeoинтeгрисaни имплaнтaт 

97679-00  Припрeмa упутствa зa хируршки имплaнтaт 

477  Oстaлe прoтeтичкe прoцeдурe 

97771-00  Припрeмa ткивa зa узимaњe oтискa, пo aпликaциjи 

97772-00  Припрeмa aкрилнoг сплинтa, индирeктнa 

97773-00  Припрeмa мeтaлнoг сплинтa, индирeктнa 

97774-00  Приприпрeмa oбтурaтoрa 

97775-00  Кaрaктeризaциja oснoвe прoтeзe 
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97776-00  Узимaњe oтискa зa рeпaрaциjу прoтeзe 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • дoдaвaњe: 
  • спoнe, oпругe или зубa прoтeзи 
  • зубa пaрциjaлнoj прoтeзи дa би сe зaмeниo извaђeни прирoдни зуб или њeгoв  
  кoрoнaлни дeo  
 • рeпaрaциja: 
  • слoмљeнe oснoвe прoтeзe: 
   • кoмплeтнe  
   • пaрциjaлнe  
  • нa aпaрaту кojи сe мoжe уклaњaти: 
   • спoнe, oпругe или зубa  
   • слoмљeнe aкрилнe oснoвe  
 • дoпуњaвaњe oквирa мeтaлнoг oдливкa пaрциjaлнe прoтeзe или њeгoвa рeпaрaциja  
 • зaмeнa: 
  • спoнe, oпругe или зубa нa aпaрaту кojи сe мoжe уклaњaти  
  • изгубљeнe или слoмљeнe спoнe нa прoтeзи 
  • зубa нa прoтeзи 

5.8.6 OРТOДOНЦИJA 

489  Oклузaлнa тeрaпиja 

97963-00  Клиничкa oклузaлнa aнaлизa кoja oбухвaтa мишићну и зглoбну пaлпaциjу 

 Укључује:  прoцeну: 
  • зглoбa 
  • мишићa 
  • oклузaлa 

97971-00  Дoдaтнa стoмaтoлoшкa физикaлнa тeрaпиja зa тeмпoрoмaндибулaрни зглoб и  
  са њим пoвeзaнe структурe 

5.8.7 OСТAЛE СТOМAТOЛOШКE ПРOЦEДУРE 

490  Oстaлe стoмaтoлoшкe прoцeдурe 

97985-00  Припрeмa oрaлнoг aпaрaтa кoд хркaњa и aпнee 
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ШЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

6.ПРОЦЕДУРЕ НА РЕСПИРАТОРНОМ СИСТЕМУ  
(БЛОКОВИ 520–570) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

6.1 ЛАРИНКС (ГРКЉАН) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

6.1.1 ПРЕГЛЕД 

520  Процедуре прегледа ларинкса 

 Укључује: биопсију 
     трахеоскопију 

41849-00  Ларингоскопија 
 Директан преглед ларинкса 

41764-03  Фибероптичка ларингоскопија 
 Фибероптички преглед ларинкса 

41855-00  Микроларингоскопија 

 Искључује: микроларингоскопију са уклањањем тумора или лезије  

6.1.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈЕ И УКЛАЊАЊА 

521  Процедуре примене, инсерције и уклањања на ларинксу 

18368-00  Примена ботулинског токсина у гласницу 
 Инјекција ботулинског токсина у ларинкс 

41870-00  Примена осталих средстава у гласницу 
 Инјекција у ларинкс или гласне жице: 
 • колагена 
 • масти 
 • Гелфоама 
 • Тефлона 

41905-02  Инсерција ларингеалног стента 

 Искључује: процедуру замене  

41905-03  Замена ларингеалног стента 

41886-01  Уклањање ларингеалног стента 

 Искључује: процедуру замене  
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6.1.3 ИНЦИЗИЈА 

522  Процедуре инцизије на ларинксу 

90164-00  Инцизија у ларинксу 
 Инцизија трахеје 
 Марсупијализација ларингеалне цисте 

 Искључује: трахеостомију за помоћ при дисању  

41868-00  Реканализација ларингеалног простора ларингомикроскопским техникама 
 Микроларингоскопија са раздвајањем ларингеалне мреже 

6.1.4 ЕКСЦИЗИЈА 

523  Ларингоскопија са ексцизијом 

 Укључује: трахеоскопију 

41852-00  Ларингоскопија са уклањањем лезија 
 Директни преглед ларинкса са уклањањем тумора или лезија 

41861-00  Микроларингоскопија са уклањањем лезија ласером  
 

41861-001  Хордотомија ласером 
 
41861-002  Трансферзална хордотомија ласером 

41864-00  Микроларингоскопија са уклањањем лезија 
 Епиглотидектомија 

41867-00  Микроларингоскопија са аритеноидектомијом  

 Искључује: поновну операцију аритеноидектомије  

524  Ларингектомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • радикална дисекција врата  
 • трахеостомија: 
    • поткожна  
    • перманентна  

41837-00  Хемиларингектомија 
 Вертикална хемиларингектомија 
 

41837-001  Хордектомија ласером 

41840-00  Супраглотична ларингектомија 
 Парцијална ларингектомија 
 
 Укључује: процедуру ласером 

41834-00  Тотална ларингектомија 

41843-00  Фаринго-ларингектомија 
 
 Укључује: анастомозу 
 
 Искључује: процедуру са пластичном реконструкцијом  
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41843-001   Фаринго-ларингектомија са интерпозицијом кратког сегмента јејунума,   
                     jеднострано 
 
41843-002   Фаринго-ларингектомија са интерпозицијом  кратког сегмента јејунума,  
                     oбострано 
 
41843-003   Фаринго-ларингектомија са интерпозицијом кратког сегмента колона,    
                     jеднострано 
 
41843-004   Фаринго-ларингектомија са интерпозицијом кратког сегмента колона, обострано 

525  Остале процедуре ексцизије на ларинксу 

41813-00  Уклањање цисте валекуле 
 Уклањање епиглоталне цисте 

90161-00  Ексцизија осталих лезија на ларинксу 
 Гуљење гласних жица 

 Искључује: ексцизију лезије на горњем делу аеродигестивног тракта  

6.1.5 РЕПАРАЦИЈА 

526  Ларингопластика 

41876-02  Ларингопластика 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • трахеостомија  

527  Ларингофисура 

41876-00  Ларингофисура 

41876-01  Ларингофисура са хордектомијом 

528  Остале процедуре репарације на ларинксу 

41873-00  Реконструкција повреде – фрактуре ларинкса 
 Екстерна репарација ларингеалне фрактуре 

41843-01  Примарна реконструкција аеродигестивног тракта после     
  ларингофарингектомије  

 Укључује: процедуру коришћењем желуца или црева 

 Искључује: процедуру са ларингофарингектомијом  

6.1.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

529  Процедуре реконструкције на ларинксу 

30294-01  Ларингофарингектомија са функционалном реконструкцијом 
 
 Укључује: трахеостомију 

 

30294-011  Операција стенозе ларинкса и трахеје са графтом 
 
30294-012  Операција стенозе ларинкса (ласером) 
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6.1.7 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

530  Процедуре поновне операције на ларинксу 

41867-01  Реоперација аритеноидектомије 
 
 Укључује: ласерску процедуру 

6.1.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

531  Остале процедуре на ларинксу 

90150-00  Тиреопластика 
 Репарација тироидне хрскавице 
 Тиропластика са силастичним имплантатом  
 
 Укључује: силастични имплантат 

90160-00  Осталепроцедуре у ларинксу 
 Затварање фистуле на ларинксу 
 Сутура лацерације на ларинксу 

6.2 ТРАХЕЈА (ДУШНИК) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

6.2.1 ПРЕГЛЕД 

532  Процедуре прегледа трахеје 

41764-04  Трахеоскопија кроз вештачки отвор - артефицијелну стому 

 Укључује: биопсију 

6.2.2 УПОТРЕБА, УГРАДЊА И УКЛАЊАЊЕ 

533  Процедуре у вези са употребом, уградњом и уклањањем 

 Искључује: замену или уклањање трахеалне каниле-тубуса кроз трахеостому 

41905-00  Уградња трахеалног стента – ендотрахеалне протезе 

 Искључује: процедуру замене  

41905-01  Замена трахеалног стента – ендотрахеалне протезе 

41886-02  Уклањање трахеалног стента – ендотрахеалне протезе 

 Искључује: процедуру замене  
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6.2.3 ЕКСЦИЗИЈА 

534  Процедуре ексцизије трахеје 

41886-00  Уклањање страног тела из трахеје 
  

  Укључује: цервикални део 
             торакални део 
   
  Искључује: ендоскопски приступ  

90167-00  Ексцизија лезије трахеје 
  

  Укључује: цервикални део 
             торакални део 
   
  Иксључује: ендоскопски приступ 

6.2.4 РЕПАРАЦИЈА 

535  Крикотиреостомија 

41884-00  Крикотиреостомија 
 Крикотиреостомија: 
 • директним убодом 
 • Селдингеровом техником 
 • употребом помагала за привремену минитрахеостомију (игла или узане каниле 
 пласиране транскутано) 

 Напомена: Обавља се код  ургентног обезбеђивања пролазности дисајног пута или због  
 трахеобронхијалне тоалете 

536  Трахеостомија 

 Искључује: збрињавање искључиво трахеостомије 

41880-00  Перкутана трахеостомија 
 Нехирушка трахеостомија 

41881-00  Отворена трахеостомија, привремена 
 Трахеостомија (ако није класификована на другом месту) 

 Укључује: раздвајање тироидног сужења (истмуса) 
  одвајање тракастих мишића 

41881-01  Отворена трахеостомија, стална 

 Укључује: раздвајање тироидног сужења (истмуса) 

  одвајање тракастих мишића 

537  Ресекција ендотрахеалне лезије са репарацијом 

 Укључује:процедуру ласером 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38453-00  Ресекција ендотрахеалне лезије са анастомозом 

  Укључује: ресекцију карине трахеје 
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38453-02  Ресекција ендотрахеалне лезије са графтом 

  Укључује: ресекцију карине трахеје 

538  Ресекција ендотрахеалног сужења (стенозе) са репарацијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38453-04  Ресекција ендотрахеалног сужења (стенозе) са анастомозом 

38453-05  Ресекција ендотрахеалног сужења (стенозе)  ласером, са анастомозом 

38453-06  Ресекција ендотрахеалног сужења (стенозе)  са графтом 

38453-07  Ресекција ендотрахеалног сужења (стенозе)  ласером, са графтом 

539  Остале процедуре репарације трахеје 

41879-01  Сутура лацерације трахеје 
  
  Укључује: приступ: 
   • ендоскопски 
   • цервикални 
   • интраторакални 

41879-02  Затварање спољашње фистуле трахеје 
 Затварање трахеотомије 

43900-00  Затварање трахеоезофагеалне фистуле,цервикални приступ 
 Раздвајање трахеоезофагеалне фистуле (без атрезије) 

 Искључује: процедуру за езофагеалну атрезију  
  процедуру са репарацијом езофагеалне атрезије  

43852-00  Затварање трахео-езофагеалне фистуле, интраторакални приступ 
 Раздвајање трахео-езофагеалне фистуле без анастомозе 

 Напомена: Примењена код езофагеалне атрезије 

 Искључује: процедуру са репарацијом езофагеалне атрезије  

41879-03  Затварање других врста фистула на трахеји 

41879-04  Репарација трахеје, цервикални приступ  
 Цервикална трахеопластика 
 
 Укључује: ексцизију трахеје 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • трахеостомија  

38453-08  Репарација трахеје, интраторакални приступ  
 Интраторакална трахеопластика 

 Укључује: ексцизију трахеје 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

 Искључује: процедуру код ендотрахеалне: 
  • лезије  
  • сужења (стенозе)  
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6.2.5 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

540  Процедуре реконструкције трахеје 

41885-00  Трахеоезофагеална фистулизација 
 Трахеоезофагеална пункција 

 Укључује: инсерција протезе за говор Блом-Сингер (Blom-Singer) 

41879-06  Реконструкција трахеје и формирање вештачког ларинкса 
 Трахеопластика са вештачким ларинксом 

6.2.6 РЕВИЗИЈА 

541  Процедуре ревизије на трахеји 

41881-02  Ревизија трахеостоме 
 Ревизија отвора трахеостоме 

6.2.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

542  Остале процедуре на трахеји 

90162-00  Остале процедуре у вези са трахејом 

 Укључује: реоперацију 

6.3 БРОНХ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

6.3.1 ПРЕГЛЕД 

543  Процедуре прегледа бронха 

 Укључује: флуороскопско вођење 
  испирање- тоалета: 
  • бронхијално 
  • бронхоалвеоларно 

41889-00  Бронхоскопија 

 Искључује: процедуру са: 

  • биопсијом  
  • дилатацијом  
  • уклањањем страног тела  

41889-01  Бронхоскопија кроз вештачки отвор - артефицијалну стому 

 Искључује: процедуру са: 
  • биопсијом  
  • дилатацијом  
  • уклањањем страног тела  

41898-00  Фибероптичка бронхоскопија 

 Искључује: процедуру са: 
  • биопсијом  
  • дилатацијом  
  • уклањањем страног тела  
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6.3.2 ЕКСЦИЗИЈА 

544  Бронхоскопија са биопсијом или са уклањањем страног тела 

 Укључује: флуороскопско вођење 

 испирање: 
 • бронхијално 
 • бронхоалвеоларно 
 трансбронхијална биопсија плућа  
 испирање у циљу сакупљања узорка 

41892-00  Бронхоскопија са биопсијом (ригидна) 

41898-01  Фибероптичка бронхоскопија са биопсијом 

  Укључује: уклањање страног тела 

41895-00  Бронхоскопија са уклањањем страног тела (ригидна) 

545  Остале процедуре ексцизије на бронху 

41901-00  Ендоскопска ресекција лезија бронха ласером 

41892-01  Бронхоскопија са ексцизијом лезија 
  
 Искључује: ендоскопску ресекцију лезије бронха ласером  

90163-00  Остале ендоскопске ексцизије на бронху 

43912-00  Ексцизија бронхогене цисте торакотомијом 

6.3.3 РЕПАРАЦИЈА 

546  Процедуре репарације бронха 

41904-00  Бронхоскопија са дилатацијом 
 Ендоскопска дилатација стенозе: 
 • бронхијалне 
 • трахеалне 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • уградња стента: 
    • ендобронхијалног  
    • ларингеалног  
    • трахеалног  

41905-04  Уградња ендобронхијалног стента 

 Искључује: процедуру замене   

41905-05  Замена ендобронхијалног стента 

41895-01  Уклањање ендобронхијалног стента 

 Искључује: процедуру замене  
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6.3.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

547 Остале процедуре у вези са бронхом 

90165-00  Остале процедуре у вези са бронхом 
 Ексцизија лезије бронха (некласификовано на другом месту) 
 Лигатура бронха (ендоскопски) 

 Искључује: процедуру интраторакалним приступом  

38456-04  Остале процедуре у вези са бронхом, интраторакални приступ 

 Укључује: реоперације 

6.4 ПЛУЋА И ПЛЕУРА (ПЛУЋНА МАРАМИЦА) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

6.4.1 УПОТРЕБА, УГРАДЊА И УКЛАЊАЊЕ 

548  Процедуре у вези са употребом,уградњом и уклањањем терапијских   
  средстава и помагала за плућа или плеуру 

18228-00  Интраплеурална блокада 

 Укључује: инфузију или инјекцију терапијског средства 

90180-00  Уградња плеуроперитонеалног шанта 

6.4.2 ИНЦИЗИЈА 

549  Процедуре инцизије на плућима или плеури 

38415-00  Инцизија плеуре 
 Формирање плеуралног прозора за дренажу (торакостома) 
 Дренажа емпијема 
 Отворена дренажа грудног коша 

 Укључује: ресекцију ребра 

38436-01  Ендоскопско раздвајање плеуралних прираслица 

 Укључује: биопсију                                                                                                                          
   торакоскопско уклањање страног тела или лезије плеуре 
  уградњу интеркосталног катетера 

90166-00  Раздвајање плеуралних прираслица 

38418-04  Инцизија плућа 
 Дренажа цисте или апсцеса плућа 
 Инцизија са експлорацијом плућа 
 
 Укључује: торакоскопска инцизија плућа и уклањање страног тела 
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6.4.3  ЕКСЦИЗИЈА 

550  Биопсија плућа или плеуре 

30090-00  Перкутана биопсија плеуре иглом 
 
 Укључује: процедуру под контролом ултразвука 

38812-00  Перкутана биопсија плућа иглом 
 Пнеумоцентеза 
 Пункција плућа 
 
 Укључује: процедуру под контролом ултразвука 

 Искључује: ендоскопску биопсију плућа  

38418-01  Биопсија плеуре 

 Искључује: ендоскопску биопсију плеуре  

   перкутану биопсију плеуре иглом 

38418-02  Биопсија плућа 

 Искључује: ендоскопску биопсију плућа  
   перкутану биопсију плућа иглом  

551  Парцијалана ресекција плућа 

90169-00  Ендоскопска клинаста ресекција плућа 
 Торакоскопска клинаста ресекција плућа 
 
 Укључује: ресекција малих емфиземских була-блебса 

38440-00  Клинаста ресекција плућа 
 Ексцизија лезије плућа (ако другачије није назначено) 
 Пликација мале емфизематозне буле-блебса 

38440-01  Радикална клинаста ресекција плућа 

38438-00  Сегментна ресекција плућа 
 Парцијална лобектомија плућа 
 Сегментектомија плућа 

90170-00  Хируршка редукција волумена плућа 
  

  Укључује: торакоскопска редукција волумена плућа 
             торакоскопска ресекција емфиземске буле 
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552 Лобектомија плућа 

38438-01  Лобектомија плућа 
 Пнеумонектомија: 
 • комплетна, после претходног уклањања дела плућа 
 • парцијална 
 
 Укључује: билобектомију, друге ресекције плућа (сегмент, клинаста ресекција) 
    торакоскопска ресекција плућног режња 

38441-00  Радикална лобектомија 
 Радикална парцијална пнеумонектомија 

 Укључује: дисекцију: 
  • медијастиналних лимфних нодуса 
  • торакалних структура 
  ресекцију: 
  • зида грудног коша 
  • дијафрагме 
  • перикарда 
  ресекцију и реконструкцију 
    • плућне артерије 
     • плућних вена 
     • горње шупље вене 
  • бронха  

553  Пнеумонектомија 

38438-02  Пнеумонектомија 
 Стандардна пнеумонектомија 

38441-01  Радикална пнеумонектомија 
 Стандардна радикална пнеумонектомија 

 Укључује: дисекцију: 

 • медијастиналних лимфних нодуса 
 • торакалних структура 
 ресекцију: 
 • зида грудног коша и/или плеуре 
 • дијафрагме 
 • перикарда и/или парцијалну ресекцију предкоморе 
 ресекција и реконструкција карине трахеје 

38438-03  Уклањање плућа донора за трансплантацију 
 
 Укључује: једно или оба плућа од кадаверичног донора 

            једно плућно крило од живог донора 
                         плућни режањ од живог донора                                                                                                                  
                         друге методе које су у вези са ексцизијом плућа за трансплантацију 

 Искључује: процедуру у случају комбиноване-удружене трансплантације срца  

554  Остале процедуре ексцизије на плућима или плеури 

38424-00  Плеуректомија 
 Ексцизија лезије плеуре 
 
 Укључује: торакоскопски приступ 

 Искључује: декортикацију плућа 
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38424-01  Енуклеација хидатидне цисте плућа 

  Укључује: уклањање хидатидне цисте плућа и плеуралног простора 

38421-00  Ендоскопска декортикација плућа 
 Торакоскопска декортикација плућа 
 
 Укључује: торакоскопска евакуација коагулума код хемоторакса 

38421-01  Декортикација плућа 

6.4.4 РЕПАРАЦИЈА 

555  Трансплантација плућа 

 Искључује: комбиновану-удружену трансплантацију срца и плућа  

90172-00  Секвенцијална трансплантација једног плућног крила, обострана [BSSLT] 

90172-01  Друга врста трансплантације плућа 

556  Остале процедуре репарације на плућима или плеури 

90171-00  Ендоскопска плеуродеза 
 Торакоскопска плеуродеза 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уградња интеркосталног катетера за дренажу  

38424-02  Плеуродеза 
 Плеуросклероза 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уградња интеркосталног катетера за дренажу  

90173-00  Остале репарације плућа или плеуре 
 Затварање лацерације плућа 

6.4.5 РЕВИЗИЈА 

557  Процедуре ревизије на плућима или плеури 

90174-00  Ревизија шанта цереброспиналне течности [CSF] у плеуралном делу 
 Ревизија шанта, дистални део: 
 • цистерноплеурална 
 • вентрикулоплеурална 

6.4.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

558  Остале процедуре на плућима или плеури 

90181-00  Процедуре деструкције у вези са плућима 
 Деструкција (аблација) лезије плућа ласером 
 Уклањање (аблација) лезије плућа радиофреквенцијом 

38456-02  Остале процедуре у вези са плућима или са плеуром, интраторакални приступ 
  

  Укључује: реоперација због инсуфицијенције анастомозе или сутуре у грудној хирургији 

   торакоскопска реоперација због инсуфицијенције анастомозе или сутуре  
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6.5 ЗИД ГРУДНОГ КОША, МЕДИЈАСТИНУМ И ДИЈАФРАГМА 
Укључује:  торакс 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

6.5.1 ПРЕГЛЕД 

559  Процедуре прегледа зидa грудног коша, медијастинума или дијафрагме 

38436-00  Експлоративна торакоскопија 
 
 Укључује: биопсију(интраторакалних структура и лезија),                                                          
  торакоскопију кроз плеурокутани прозор 

38448-01  Медијастиноскопија                                                                                                                

  Видео-медијастиноскопија 

 Укључује: биопсију 

6.5.2 УПОТРЕБА, УГРАДЊА И УКЛАЊАЊЕ 

560  Процедуре употребе, уградње и уклањања на зиду грудног коша,   
  медијастинуму или дијафрагми 

38806-00  Пласирање дрена кроз међуребарни простор                                                                                                            
  Затворена дренажа грудног коша  

  Искључује: процедуру са ендоскопским раздвајањем плеуралних прираслица  

38800-00  Дијагностичка торакоцентеза 
 

 Укључује: процедуру под контролом ултразвука 

38803-00  Терапијска торакоцентеза 
 

 Укључује: процедуру под контролом ултразвука 

6.5.3 ИНЦИЗИЈА 

561  Процедуре инцизије на зиду грудног коша, медијастинуму или дијафрагми 

38418-00  Експлоративна торакотомија 
 Затварање фистуле торакалног дуктуса (ductus thoracicus) 
 Лигирање торакалног дуктуса (ductus thoracicus)  
 Медијална стернотомија   

 Укључује:  биопсију: 
  • зида грудног коша 
  • дијафрагме 
  • медијастинума 
  хируршка биопсија: 
  • коже 
       • тумора зида грудног коша 
  друге врсте малих хируршких процедура на зиду грудног коша 

 Искључује: отворену биопсију: 
  • плућа  
  • медијастинума, приступом: 
    • из врата - вратни приступ  
    • кроз медијастинотомију  
  • плеуре  
  процедура као оперативни приступ – изоставити шифру 
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38448-00  Експлорација медијастинума цервикални приступ 

 Укључује: биопсију                                                                                                                             

  торакоскопску експлорацију 

 Искључује: процедуру са било којом другом процедуром у вези са респираторним  
  системом – изоставити шифру 

30320-00  Експлорација медијастинума приступом кроз медијастинотомију 

 Укључује: биопсију                                                                                                                            
  торакоскопску експлорацију 

 Искључује: процедуру са тимектомијом  

6.5.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

562  Процедуре деструкције на зиду грудног коша, медијастануму или дијафрагми 

38656-01  Реинтервенција- реторакотомија или рестернотомија 
  Контрола постоперативне интраторакалне хеморагије 
 Постоперативна интервенција која се односи на: 
 • рестернотомију  
 • реторакотомију 

6.5.5 ЕКСЦИЗИЈА 

563  Процедуре ексцизије на зиду грудног коша, медијастануму или дијафрагми 

  Укључује: торакоскопски приступ  

43987-00  Ексцизија интраторакалног тумора нервног порекла 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:                                                                 
  торакална хируршка симпатектомија (блок 81) 

38446-02  Уклањање лезије медијастинума кроз торакотомију 

38446-03  Уклањање лезије медијастинума кроз стернотомију 

6.5.6 РЕПАРАЦИЈА 

564  Процедуре репарације на зиду грудног коша, медијастануму или дијафрагми 

38457-00  Корекција pectus carinatum-а 
 Радикална корекција pectus carinatum-а 
  
 Укључује: минимнално инвазивну корекцију 

38457-01  Корекција pectus excavatum-а 
 Радикална корекција pectus excavatum-а 

38458-00  Корекција pectus excavatum-а са уградњом поткожне протезе 
 

 Укључује: минимнално инвазивну корекцију 

565  Торакопластика 

38430-00  Торакопластика, вишестепена, први степен 

38430-01  Торакопластика, вишестепена, други и сваки следећи степен 
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38427-00  Торакопластика, потпуна 

 Укључује: процедуру која укључује три или више ребара 

566  Остале процедуре репарације на зиду грудног коша, медијастануму или  
  дијафрагми 

90176-00  Корекција зида грудног коша 
 Затварање торакостоме 
 Сутура лацерације зида грудног коша(укључује и дебридман) 
 Корекција зида применом ребарних фиксатора код мултиплих фрактура ребара-
 нестабилни торакални капак 
 Уклањање страног тела, простетичног материјала после корекције малформације зида 
 грудног коша 

 Искључује: торакопластику  

43915-00  Пликација дијафрагме 

 Укључује: процедуру приступом: 
  • трансабдоминално – кроз лапаротомију 
  • трансторакално – кроз торакотомију  

 Напомена: Примењује се у случају евентрације дијафрагме 

90177-00  Репарација торакоабдоминалне дупликације 
 Ексцизија цисте торакоабдоминалне дупликације 

 Искључује: корекцију гастричне дупликатуре   

90178-00  Остале корекције дијафрагме 
 Затварање фистуле дијафрагме 
 Сутура лацерације дијафрагме 
 Трансторакална ресекција и реконструкција дијафрагме коришћењем графта или 
 мрежице 
 
 Укључује: торакоскопски приступ  
 
 Иксључује: операције гастро-езофагеалноиг рефлукса 

6.5.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

567  Остале процедуре на зиду грудног коша, медијастануму и/или дијафрагми 

90175-00  Остале процедуре у вези са зидом грудног коша 
 

 Укључује:  ресекцију зида грудног коша и реконструкцију применом миокутаног режња   
                      ресекцију зида грудног коша и реконструкцију применом протеза и мрежица 
                збрињавање дехисценције ране у грудној хирургији 
             реоперација због површинске инфекције ране у грудној хирургији 
    реоперација због површинске хеморагије у грудној хирургији 

90175-01  Остале процедуре у вези са медијастинумом 

90175-02  Остале процедуре у вези са дијафрагмом 
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38456-03  Остале процедуре у вези са зидом грудног коша, медијастинума или   
  дијафрагме, интраторакални приступ 
 Имплантација пејсмејкера дијафрагме 
 Збрињавање комбиноване повреде зида грудног коша и дијафрагме 
 Операција ребра и меког ткива код торакалног outlet синдрома 
 Реоперација због дубоке инфекције ране у грудној хирургији 
 Реоперација због дубоке хеморагије у грудној хирургији –хеморагија или хематом у 
 телесној шупљини или око оболелог органа или анатомске структуре 
 
 Укључује: торакоскопску реоперацију 

6.6 ОСТАЛЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 
РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

6.6.1 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

568  Збрињавање дисајног пута 

 Напомена:Шифре које се односе само на збрињавање укључују инстилирање 

 физиолошког раствора или аспирацију у циљу одржавања тоалете дисајног пута  

22007-00  Ендотрахеална интубација, једнолуменски тубус  
 Ендотрахеална интубација (ако другачије није назначено) 

 Искључује: само поступак ендотрахеалне интубације  
  процедуру са вентилационом подршком - шифру изоставити 

22008-00  Ендотрахеална интубација, дволуменски тубус 

 Искључује: само поступак ендотрахеалне интубације  
  процедуру са вентилационом подршком - шифру изоставити 

90179-02  Назотрахеална интубација 

 Искључује: само поступак назофарингеалне интубације  
  процедуру са вентилационом подршком - шифру изоставити 

92035-00  Друге интубације респираторног тракта 
 Интубација респираторног тракта (ако другачије није назначено) 

 Искључује: само поступак интубације респираторног тракта (ако другачије није  
   назначено)  
       процедуру са вентилационом подршком - шифру изоставити 
 

92035-001   Отежана ендотрахеална интубација фибероптичким ларингоскопом 
  
92035-002   Отежана ендотрахеална интубација фибероптичким бронхоскопом са ТФТ   
                    екраном 
  
92035-003   Отежана едотрахеална интубација Fast trach ларингеалном маском 
  
92035-004   Отежана ендотрахеална интубација – ретроградна трахеална интубација 
  
92035-005   Отежана ендотрахеална интубација помоћу  ретро-моларног  ларингоскопа  
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22007-01  Поступак одржавања ендотрахеалне интубације (контрола правилне позиције),  
  једнолуменски тубус 
 Поступак одржавања ендотрахеалне интубације (ако другачије није назначено) 

 Искључује: поступак који предходи ендотрахеалној интубацији  

  процедуру са вентилационом подршком  

22008-01  Поступак одржавања ендотрахеалне интубације (контрола правилне позиције),  
  дволуменски тубус 

 Искључује: поступак који предходи ендотрахеалној интубацији  
  процедуру са вентилационом подршком  

90179-05  Поступак одржавања назотрахеалне интубације (контрола положаја тубуса) 
 Збрињавање: 
 • у случају хоаналне атрезије  
 • стента у назофарингсу  

 Искључује: поступак са: 
  • припремом назофарингеалне интубације  
  • корекције хоаналне атрезије  
  • заменом назофарингеалног апарата  
  • вентилационом подршком   

96190-01  Замена назофарингеалног апарата 
 Замена: 
 • хоаналне атрезије 
 • назофарингеалног стента 

 Укључује:  иригацију и сукцију 

96190-02  Уклањање назофарингеалног апарата 
 Уклањање: 
 • хоаналне атрезије  
 • назофарингеалног стента 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • дебридман ране  
 • фарингоскопија (назофарингоскопија)  

 Искључује: процедуру са заменом  

90179-06  Поступак одржавања трахеостоме 
 Тоалета трахеостоме  

 Искључује: поступак са припремом за трахеостомију  
  процедуру са вентилационом подршком  

92035-01  Збрињавање осталих врста интубација респираторног тракта 
 
 Искључује: поступак са припремом за интубацију респираторног тракта  
   (ако другачије није назначено)  
  процедуру са вентилационом подршком  

 
92046-00  Замена каниле за трахеостомију  

92047-00  Уклањање каниле за трехеостомију 

 Искључује: процедуру са заменом  

92041-00  Континуирана вентилација негативним притиском [КВНП]  

 Искључује: континуирану вентилацију позитивним притиском  
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569  Инвазивна вентилација 

  Би-ниво позитивног притиска у дисајним путевима [БиПАП] [вентилација са   
  ослобађањем притиска у дисајним путевима] [вентилација са контролом притиска]  
  помоћу  ендотрахеалног тубуса/трахеостомије 

 Континуирано позитивни притисак у дисајним путевима [КПАП] помоћу ендотрахеалног 
 тубуса /трахеостомије 
 Интермитентна мандаторна вентилација [ИМВ] 
 Инвазивна вентилација 
 Механичка вентилација 
 Позитиван притисак на крају експиријума [ПЕЕП] 
 Притиском подржана вентилација [ПСВ] 
 Синхронизована интермитентна механичка вентилација [СИМВ] 

 Укључује:  ендотрахеалну: 
      • интубацију 
      • респираторну помоћ 
  механичку вентилацију интубираног пацијента: 
      • назално 
      • орално 
      • трахеостомијом 
    одвајање пацијента од инванзивне механичке вентилације интубираног било  
  којим  методом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • трахеостомија: 
  • перкутана  
  • трајна  
  • привремена  

 Искључује: континуирану вентилацију негативним притиском [КВНП]  

  интермитентно (повремено) дисање позитивним притиском [ИДПП]  
  интермитентну (повремену) вентилацију позитивним притиском [ИВПП]  
      неинвазивно подржану вентилацију  
 
  Напомена: Ове процедуре кодирати и код одржавања кадаверичног донора 
 

13882-00  Поступак одржавања континуиране вентилаторне подршке,≤ 24 сата  
 
13882-01  Поступак одржавања континуиране вентилаторне подршке,> 24 сати и < 96  
  сати 
 
13882-02  Поступак одржавања континуиране вентилаторне подршке, ≥ 96 сати 
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570  Неинвазивна вентилација 

 Би-ниво позитивни притисак у дисајним путевима [БиПАП] 
 Континуирано позитивни притисак у дисајним путевима [КПАП] 
 Повремена употреба маске КПАП 
 Интермитентно (повремено) дисање позитивним притиском [ИППБ] 
 Интермитентна (повремена) вентилација позитивним притиском [ИППВ] 
 Неинвазивна вентилација преко маске [НИМВ] 
 Неинвазивна вентилација под притиском [НИПВ] 

 Укључује:  вентилациону подршку помоћу: 
  • маске за лице 
  • цевчице у устима 
  • назалне маске/са додацима за причвршћивање 
  • назалне/назофарингеалне цевчице 
  • кациге  

 Искључује: процедуру са: 

  • ендотрахеалном интубацијом  
  • трахеостомијом  
 
  Напомена: Ове процедуре кодирати и код одржавања кадаверичног донора 

92209-00  Поступак одржавања неинвазивне вентилаторне подршке,≤ 24 сата  

92209-01  Поступак одржавања неинвазивне вентилаторне подршке,> 24 сати и < 96 сати  

92209-02  Поступак одржавања неинвазивне вентилаторне подршке, ≥ 96 сати 
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СЕДМО ПОГЛАВЉЕ 

7.ПРОЦЕДУРЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНОМ СИСТЕМУ 
(БЛОКОВИ 600–777) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

7.1 СРЦЕ ПРЕТКОМОРЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.1.1 ИНЦИЗИЈА 

600  Процедуре инцизије на преткомори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

 Искључује: аблацију аритмичног кола  

38512-00  Раздвајање акцесорног пута који укључује једну преткомору 

38515-00  Раздвајање путева који укључује обе преткоморе 
 Лечење преткоморне фибрилације 

7.1.2 ДЕСТРУКЦИЈА 

601 Процедуре деструкције на преткоморама 

 Укључује: процедуру са: 
 • криоаблацијом 
 • електрофизиолошко испитивање 
 • ласером 
 • микроталасима 
 • радиофреквенцијском аблацијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • интраоперативни трансоезофагеални ехокардиограм  

 Искључује: раздвајање акцесорног пута  

38287-02  Катетеризацијска аблација аритмичног кола или фокуса која укључује леву  
  преткомору 
 Изолација пулмоналне вене перкутаним приступом 

 Укључује:  приступ левој преткомори транс-септалном пункцијом 

38290-01  Катетеризацијска аблација аритмичног кола или фокуса која укључује обе  
  преткоморе 
 Изолација плућне вене са аблацијом аритмичног кола или фокуса која укључује десну 
 преткомору перкутаним приступом 

 Укључује: приступ левој преткомори преко транс-септалне пункције 
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38287-01  Катетеризацијска аблација аритмичног кола или фокуса, некласификована на  
  другом месту 
 Катетеризацијска аблација атриовентрикуларног аритмијског кола или фокуса 

38287-04  Отворена аблација аритмичног кола или фокуса која укључује леву преткомору 
 Изолација пулмоналне вене отвореним приступом 

 Укључује: процедуру путем: 
  • стернотомије 
  • торакотомије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38290-02  Отворена аблација аритмичног кола или фокуса која укључује обе преткоморе 
 Изолација пулмоналне вене са аблацијом аритмичног кола или фокуса која укључује 
 десну преткомору отвореним приступом 

 Укључује: процедуру путем: 
  • стернотомије 
  • торакотомије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38287-03  Отворена аблација аритмичног кола или фокуса некласификована на другом  
  месту 
 Отворена аблација атриовентрикуларног аритмичног кола или фокуса 

 Укључује: процедуру путем: 
  • стернотомије 
  • торакотомије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 

7.1.3 ЕКСЦИЗИЈА 

602  Процедуре ексцизије на преткоморама 

38670-00  Ексцизија лезије на зиду преткомора или међупреткоморском септуму 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

 Искључује: процедуру са реконструкцијом преткомора помоћу: 

  • цевчице  
  • трансплантацијског patch-а 

7.1.4 РЕПАРАЦИЈА 

603  Процедуре репарације на преткоморама 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38757-02  Стварање вансрчане везе између преткоморе и пулмоналне артерије 

38760-02  Замена вансрчане везе између преткоморе и пулмоналне артерије 
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38745-00  Међу преткоморска транспозиција (преусмеравање) венског прилива 
 Процедура замене преткоморе 
 Инсерција интра-атријалне скретнице 
 Мастардова (Mustard) процедура 
 Сенингова (Senning) процедура 

90224-00  Корекција транспозиције великих крвних судова 
 Процедура замене преткоморе 

 Искључује: обликовање шанта између десне коморе и пулмоналне артерије  

    инсерцију интра-атријалне скретнице  

7.1.5 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

604  Процедуре реконструкције на преткоморама 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38673-00  Ексцизија лезије на зиду преткомора или међупреткоморском септуму са  
  реконструкцијом помоћу површинског patch графта 

38673-01  Ексцизија лезије на зиду преткомора или међупреткоморском септуму са  
  реконструкцијом помоћу спојнице 

7.1.6 РЕВИЗИЈА 

605 Процедуре ревизије на преткоморама 

90200-00  Ревизија шанта цереброспиналне течности [ЦСФ] у нивоу преткоморе 
 Ревизија шанта: 
 • цистерноатријалног, атријална област 
 • преткоморско-коморског, дистална област 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

7.1.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 606 Остале процедуре на преткоморама 

38456-13  Остале интраторакалне процедуре на преткоморама без кардиопулмоналног  
  бајпаса 

38653-01  Остале интраторакалне процедуре на преткоморама са кардиопулмоналним  
  бајпасом 
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7.2 СРЦЕ - КОМОРА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.2.1 ПРЕГЛЕД 

 607  Процедуре прегледа комора 

59903-00  Лева вентрикулографија 
 Ангиокардиографија: 
 • аортног залиска 
 • леве: 
     • преткоморе 
     • коморе (излазни тракт) 

59903-01  Десна вентрикулографија 
 Ангиокардиографија: 
 • пулмоналног залиска 
 • десне: 
     • преткоморе 
     • коморе (излазни тракт) 

59903-02  Лева и десна вентрикулографија 

7.2.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

 608  Процедуре примене, инсерције и уклањања на коморама 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38615-00  Уградња вештачке потпоре за леву комору 

38615-01  Уградња вештачке потпоре за десну комору 

38618-00  Уградња вештачке потпоре за леву и десну комору 

38627-00  Подешавање каниле вештачке потпоре за коморе 
 Репозиционирање каниле вештачке потпоре за коморе 

38621-00  Уклањање вештачке потпоре за леву комору 

38621-01  Уклањање вештачке потпоре за десну комору 

38624-00  Уклањање вештачке потпоре за леву и десну комору 

7.2.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

609  Процедуре деструкције на коморама 

38518-00  Аблација мишића коморе 

 Укључује:  анеуризмектомију 

  мапинг 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас 
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7.2.4 ЕКСЦИЗИЈА 

610  Вентрикуларна мијектомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

 Искључује: процедуру за лезије на срцу  

38763-00  Лева вентрикуларна миектомија 

38763-01  Десна вентрикуларна миектомија 

611  Ексцизија вентрикуларне анеуризме 

 Пликација леве вентрикуларне анеуризме 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38507-00  Лева вентрикуларна анеуризмектомија 

38508-00  Лева вентрикуларна анеуризмектомија са „patch graftom” 

612  Остале процедуре ексцизије на комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38677-00  Ексцизија лезије парцијалне дебљине на вентрикуларном миокарду 

38680-00  Ексцизија лезије пуне дебљине на вентрикуларном миокарду са репарацијом  
  или реконструкцијом 

7.2.5 РЕПАРАЦИЈА 

613  Процедуре са скретницом или проводником 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38754-00  Интравентрикуларна преградна процедура 

38754-01  Формирање интравентрикуларне спојнице 

38757-00  Формирање вансрчане спојнице између десне коморе и пулмоналне артерије 
 Обликовање шанта између десне коморе и пулмоналне артерије (дистално) 

 Искључује: процедуру замене  

38757-01  Формирање вансрчане спојнице између леве коморе и аорте 
 Обликовање апикоаортног шанта 
 Шант између врха леве коморе и аорте 
 

38760-00  Замена вансрчане спојнице између десне коморе и пулмоналне артерије  
  Замена шанта између десне вентрикуле и пулмоналне артерије (дистално) 

 
38760-01     Замена вансрчане спојнице између леве коморе и аорте 
 Замена шанта: 
 • апикоаортног 
 • између врха леве коморе и аорте 
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614  Остале процедуре репарације на комори 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38766-00  Увећавање леве коморе 

38766-01  Увећавање десне коморе 

7.2.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

615  Остале процедуре на коморама 

38456-14  Остале интраторакалне процедуре на коморама без кардиопулмоналног  
  бајпаса 

38653-02  Остале интраторакалне процедуре на коморама са кардиопулмоналним  
  бајпасом 

7.3 СРЦЕ - СЕПТУМ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.3.1 ЕКСЦИЗИЈА 

 616  Процедуре ексцизије на септуму 

 Искључује: атријалну септектомију  

38748-00  Вентрикуларна септектомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38748-01  Перкутана транслуминална аблација септалног дела миокарда 

7.3.2 РЕПАРАЦИЈА 

617  Затварање оштећења на септуму преткоморе 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

38742-00  Перкутано затварање дефекта преткоморског септума 

 Укључује: процедуру са протезом 

38742-02  Затварање оштећења на септуму срчане преткоморе 

 Укључује: трансплантацијску закрпу 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
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618 Затварање оштећења на септуму коморе 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

38751-00  Перкутано затварање дефекта коморског септума 

 Укључује: процедуру са протезом 

38751-02  Затварање дефекта коморског септума 

 Укључује: patch графт 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

619  Остале процедуре репарације на септуму 

38270-00  Перкутана преткоморска септостомија 
 Преткоморска септостомија, трансвенозним методом помоћу: 
 • балона 
 • сечива 

 Укључује: катетеризацију срца 

38739-00  Преткоморска септектомија или септостомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38509-00  Реконструкција руптуре коморског септума 
 Репарација постинфарктног (исхемичног) коморског септалног дефекта 

 Укључује: ресекцију миокарда 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • бајпас коронарне артерије  

7.3.3 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

620  Остале процедуре на септуму 

38456-12  Остале интраторакалне процедуре на септуму без кардиопулмоналног бајпаса 

38653-03  Остале интраторакалне процедуре на септуму са кардиопулмоналним бајпасом 

7.4 СРЦЕ - ЗАЛИСТАК АОРТЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.4.1 ИНЦИЗИЈА 

621  Процедуре инцизије на аортном залиску 

38456-10  Валвулотомија аортног залистка на отвореном срцу 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
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7.4.2 РЕПАРАЦИЈА 

622  Репарација аортног залистка 

 Искључује: процедуру са репарацијом или заменом узлазног дела торакалне аорте  

38483-00  Декалцификација листића аортног залистка 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

38270-01  Перкутана аортна балон валвулопластика   

 Укључује: катетеризацију срца 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • анулопластика залиска  

38475-02  Анулопластика аортног залистка 

38477-02  Анулопластика аортног залиска са уградњом прстена 
 Анулопластика аортног залиска са инсерцијом Cosgrove (Edwards)-овог прстена 

38480-00  Репарација аортног залиска, један листић 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

 Искључује: декалцификацију аортног залиска  

38481-00  Репарација аортног залиска, два и више листића 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

 Искључује: декалцификацију аортног залиска  

623  Замена аортног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  

38488-00  Замена аортног залиска механичком протезом 

38488-01  Замена аортног залиска биопротезом 

38489-00  Замена аортног залиска хомографтом 

38489-01  Замена аортног залиска хетерографтом без стента 
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7.4.3 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

624  Остале процедуре на залиску аорте 

38456-15  Остале интраторакалне процедуре на залиску аорте без кардиопулмоналног  
  бајпаса 

38653-04  Остале интраторакалне процедуре на залиску аорте са кардиопулмоналним  
  бајпасом 

7.5 СРЦЕ - МИТРАЛНИ ЗАЛИСТАК 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.5.1 ИНЦИЗИЈА 

 625  Процедуре инцизије на митралном залиску 

38487-00  Отворена валвулотомија митралног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

7.5.2 РЕПАРАЦИЈА 

 626  Репарација митралног залиска 

38485-01  Декалцификација митралног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

38270-02  Перкутана балон валвулопластика митралног залиска 

 Укључује: катетеризацију срца 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • анулопластика залиска  

38480-01  Репарација митралног залиска, један листић 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

 Искључује: декалцификацију митралног залиска  

38481-01  Репарација митралног залиска, два и више листића 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

 Искључује: декалцификацију митралног залиска  
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627  Анулопластика митралног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38475-00  Анулопластика митралног залиска 

38477-00  Анулопластика митралног залиска са уградњом прстена 
 Анулопластика митралног залиска са инсерцијом Cosgrove (Edwards)-овог прстена 

628  Замена митралног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  

38488-02  Замена митралног залиска механичком протезом 

38488-03  Замена митралног залиска биопротезом 

38489-02  Замена митралног залиска хомографтом 

7.5.3 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

629  Процедуре реконструкције на митралном залиску 

38485-00  Реконструкција прстена митралног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • декалцификација митралног залиска  

7.5.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

630  Остале процедуре на митралном залиску 

38456-16  Остале интраторакалне процедуре на митралном залиску без    
  кардиопулмоналног бајпаса 

38653-05  Остале интраторакалне процедуре на митралном залиску са    
  кардиопулмоналним бајпасом 
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7.6 СРЦЕ - ТРИКУСПИДАЛНИ ЗАЛИСТАК 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.6.1 ИНЦИЗИЈА 

 631  Процедуре инцизије на трикуспидалном залиску 

38456-11  Отворена валвулотомија трикуспидалног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

7.6.2 РЕПАРАЦИЈА 

 632  Репарација трикцуспидалног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • реконструкција субвалвуларних структура  
 • анулопластика залиска  

38480-02  Репарација трикуспидалног залиска, један листић 

38481-02  Репарација трикуспидалног залиска, два и више листића 

633  Анулопластика трикуспидалног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38475-01  Анулопластика трикуспидалног залиска 

38477-01  Анулопластика трикуспидалног залиска са уградњом прстена 
 Анулопластика трикуспидалног залиска са инсерцијом Cosgrove (Edwards)-овог прстена 

634  Замена трикуспидалног залиска 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  

38488-04  Замена трикуспидалног залиска механичком протезом 

38488-05  Замена трикуспидалног залиска биопротезом 

38489-03  Замена трикуспидалног залиска хомографтом 

7.6.3 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 635  Остале процедуре на трикуспидалном залиску 

38456-17  Остале интраторакалне процедуре на трикуспидалном залиску без   
  кардиопулмоналног бајпаса 

38653-06  Остале интраторакалне процедуре на трикуспидалном залиску са   
  кардиопулмоналним бајпасом 
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7.7 СРЦЕ - ЗАЛИСТАК ПУЛМОНАЛНЕ АРТЕРИЈЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.7.1 ИНЦИЗИЈА 

636  Процедуре инцизије на залиску пулмоналне артерије 

38456-01  Отворена валвулотомија на залиску пулмоналне артерије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

7.7.2 РЕПАРАЦИЈА 

637  Репарација или замена залиска пулмоналне артерије 

38270-03  Перкутана балон валвулопластика залиска пулмоналне артерије 

 Укључује:  катетеризацију срца 

38488-06  Замена залиска пулмоналне артерије механичком протезом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  
 • реконструкција субвалвуларних структура  

38488-07  Замена залиска пулмоналне артерије биопротезом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  
 • реконструкција субвалвуларних структура  

38489-04  Замена залиска пулмоналне артерије хомографтом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  
 • реконструкција субвалвуларних структура  

38489-05  Замена залиска пулмоналне артерије хетерографтом без стента 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни надзор акутног инфективног ендокардитиса за време процедуре на 
 срчаном залиску  
 • реконструкција субвалвуларних структура  

7.7.3 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 638  Остале процедуре на залиску пулмоналне артерије 

38456-18  Остале интраторакалне процедуре на залиску плућне артерије без   
  кардиопулмоналног бајпаса 

38653-07  Остале интраторакалне процедуре на залиску плућне артерије са   
  кардиопулмоналним бајпасом 
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7.8 СРЦЕ - МИОКАРД 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.8.1 ИНЦИЗИЈА 

639  Процедуре инцизије на миокардијуму 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38650-00  Миотомија срца 

38650-02  Трансмиокардијална реваскуларизација на отвореном срцу 

38650-03  Остале трансмиокардијалне реваскуларизације 
 Трансмиокардијанал реваскуларизација: 
 • перкутана 
 • торакоскопска 

7.8.2 ЕКСЦИЗИЈА 

 640  Процедуре ексцизије на миокардијуму 

38418-03  Биопсија срчаног мишића 
 Биопсија срца (некласификовано на другом месту) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38275-00  Биопсија срчаног мишића са катетеризацијом срца 

38650-01  Миектомија срца 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

7.8.3 РЕПАРАЦИЈА 

641  Процедуре репарације на миокардијуму 

90206-00  Кардиомиопластика 

 Укључује: инсерцију кардиостимулатора 
     мишићни трансфер 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

7.8.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

642  Презервација миокарда 

38600-00  Кардиопулмонални бајпас, централна канулација 
 Кардиопулмонални бајпас (некласификовано на другом месту) 
 Екстракорпореална циркулација централном канулацијом 

 Укључује: процедуру у вези са хируршким захватом на отвореном срцу 

  процедуру са употребом машине за вештачко срце и плућа 

 Искључује: специфичне процедуре са кардиопулмоналним бајпасом  
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38603-00  Кардиопулмонални бајпас, периферна канулација 
 Екстракорпореална циркулација помоћу периферне канулације 

 Укључује: процедуру у вези са хируршким захватом на отвореном срцу 
  процедуру са употребом машине за вештачко срце и плућа 

 Искључује: специфичне процедуре са кардиопулмоналним бајпасом  

38627-01  Подешавање каниле за кардиопулмонални бајпас 
 Репозиционирање каниле за кардиопулмонални бајпас 

22075-00  Дубока хипотермија са арестом циркулације 
 Дубока хипотермија са арестом срца 
 Хипотермички арест 

38588-00  Кардиоплегија 
 Антеградно/ретроградно убризгавање крви или кристала за кардиоплегију кроз 
 катетер/канулу на коронарном синусу 

 Укључује: процедуру помоћу: 
  • пумпе за кисеоник 
  • ролер пумпе 

38577-00  Церебрална перфузија током хипотермичког ареста 
 Антеградна или ретроградна церебрална перфузија током хипотермичког ареста 

90225-00  Екстракорпорална мембранска оксигенација [ЕКМО] – вено-венска, артеријско  
  венска 

 Искључује: екстракорпореална циркулација за хируршки захват на отвореном срцу  
  помоћу канулације: 
  • централне  
  • периферне  

38627-02  Подешавање каниле за екстракорпореалну мембранску оксигенацију 
 Репозиционирање каниле за екстракорпореалну мембранску оксигенацију 

7.9 СРЦЕ - ПЕРИКАРД 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.9.1 ИНЦИЗИЈА 

643  Дренажа срца 

38359-00  Перикардиоцентеза 

38450-00  Трансторакална дренажа перикарда 
 Трансторакално отварање прозора на перикарду 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38452-00  Субксифоидна дренажа перикарда 
 Субксифоидно отварање прозора на перикарду 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38450-01  Торакоскопска дренажа перикарда 
 Торакоскопско отварање прозора на перикарду 
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644  Остале процедуре инцизије на перикарду 

38647-00  Одвајање прираслица у грудном кошу 
 Одвајање прираслица: 
 • зида грудног коша 
 • перикарда 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

7.9.2 ЕКСЦИЗИЈА 

 645  Биопсија перикардијума 

38436-02  Торакоскопија са биопсијом перикарда 

38436-021   Перикардиоскопија са биопсијом перикарда 

38450-02  Биопсија перикарда, трансторакални приступ 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38450-03  Биопсија перикарда, субксифоидни приступ 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас 

646  Остале процедуре ексцизије на перикардијуму 

38456-06  Торакоскопска ексцизија лезије перикарда 

 Укључује: цисту 

38456-05  Ексцизија лезије перикарда 

 Укључује: цисту 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38447-01  Торакоскопска перикардиектомија, субтотална или комплетна 
 Торакоскопска парцијална перикардиектомија за отварање прозора на перикарду 

38447-00  Перикардиектомија, субтотална или комплетна 
 Парцијална перикардиектомија за отварање прозора на перикарду 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас 
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7.10 СРЦЕ - ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.10.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

647  Имплантација привремене трансвенске електроде пејсмејкера или   
  дефибрилатора 

 Инсерција привремене ендокардијалне електроде 

 Искључује: процедуру која се обавља у вези са хируршким захватом на срцу – шифру 
 изоставити 

38256-00  Имплантација привремене ендовенске електроде у преткомору 

38256-01  Имплантација привремене ендовенске електроде у комору 

648  Имплантација перманентне трансвенске електроде пејсмејкера или   
  дефибрилатора 

 Уметање перманентне ендокардијалне електроде 

 Укључује: процедуру перкутаним приступом 

38368-00  Имплантација перманентне ендовенске електроде пејсмејкера у леву комору 

 Укључује: процедуру инсерције кроз коронарни синус 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора пејсмејкера  
 • исерција трајне трансвенозне електроде у срчану шупљину за пејсмејкер  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора  

38390-01  Имлантација перманентне ендовенске електроде дефибрилатора у леву  
  комору 

 Укључује: процедуру инсерције кроз коронарни синус 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • инсерција генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног) 
 • инсерција трајне трансвенозне електроде у срчану шупљину за дефибрилатор  

38350-00  Имлантација перманентне ендовенске електроде пејсмејкера у предкомору 
 Инсерција перманентне трансвенске електроде пејсмејкера (некласификовано на 
 другом месту) 

 Укључује: процедуру инсерције у леву преткомору, десну преткомору или десну комору 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора пејсмејкера 
 • исерција трајне трансвенозне електроде у леву комору за кардијлани пејсмејкер  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора  
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38390-02  Имплантација перманентне ендовенске електроде дефибрилатора у остале  
  срчане шупљине 
 Инсерција перманентне трансвенске електроде дефибрилатора (некласификовано 
 на другом месту) 

 Укључује:  процедуру инсерције у леву преткомору, десну преткомору или десну комору 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  
 • исерција трајне трансвенозне електроде у леву комору за кардијлани пејсмејкер  

649  Имплантација осталих електрода или њихових прикључака пејсмејкера или  
  дефибрилатора 

90202-01  Постављање привремене транскутане електроде пејсмејкера 

 Искључује: процедуру која се обавља у вези са хируршким захватом на срцу - шифру  
  изоставити 

90202-011  Постављање субкутане електроде дефибрилатора 

90202-00  Имплантација привремене епикардијалне електроде пејсмејкер 
 Инсерција привремене миоардијалне електроде пејсмејкера 

 Укључује: процедуру: 
  • стернотомијом 
  • субксифоидног приступом 
  • торакотомијом 

 Искључује: процедуру: 
  • која се обавља у вези са хируршким захватом на срцу – шифру изоставити 
  • инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора  

90202-02  Имплантација привремене епикардијалне електроде дефибрилатора 
 Инсерција привремене миокардијалне електроде дефибрилатора 

 Укључује: процедуру: 

  • стернотомијом 
  • субксифоидног приступом 
  • торакотомијом 

 Искључује: процедуру која се обавља у вези са хируршким захватом на срцу – шифру  

  изоставити 

38390-00  Имлантација patch електрода дефибрилатора 
 Инсерција приклључака дефибрилатора: 
 • епикардијално 
 • миокардијално 

 Укључује: успостављање веза између прикључака и генератора 

   процедуру: 
    • стернотомијом 
    • субксифоидног приступом 
    • торакотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • инсерција генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  
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38473-00  Имплантација перманентне епикардијалне електроде пејсмејкера   
  субксифоидним приступом 
 Инсерција перманентне миокардијалне електроде пејсмејкера субксифоидним 
 приступом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора  

38473-01  Имлантација перманентне епикардијалне електроде дефибрилатора   
  субксифоидним приступом 
 Инсерција перманентне миокардијалне електроде дефибрилатора субксифоидним 
 приступом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38470-00  Имплантација перманентне епикардијалне електроде пејсмејкера   
  торакотомијом или стернотомијом 
 Инсерција перманентне миокардијалне електроде пејсмејкера: 
 • стернотомијом 
 • торакотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • инсерција генератора пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора  

38470-01  Имплантација перманентне епикардијалне електроде дефибрилатора   
  торакотомијом или стернотомијом 
 Инсерција перманентне миокардијалне електроде дефибрилатора: 
 • стернотомијом 
 • торакотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38654-00  Имлантација перманентне електроде пејсмејкера у леву комору торакотомијом  
  или стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38654-03  Имплантација перманентне електроде дефибрилатора у леву комору   
  торакотомијом или стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  
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650  Имплантација генератора пејсмејкера 

38353-00  Имнлантација генератора пејсмејкера 
 Инсерција: 
 • бивентрикуларног пејсмејкера 
 • срчаног: 
        • пејсмејкер уређаја 
        • уређаја за ресинхронизациону терапију [ЦРТ] 
 • за две      } 
                      • за једну   }   комору/е пејсмејкер 
                      • за три      } 

 Укључује: електрофизиолошка проучавања срца  
  формирање џепа (абдоминалног) (у грудима) за имплантацију генератора 
  тестрање имплантираног пејсмејкера или дефибрилатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција перманентне електроде  

 Искључује: срчани: 

    • уређај за праћење догађаја (лооп рикордер)  
    • уређај за ресинхронизацију са могућностима дефибрилатора  
  пејсмејкер у комбинацији са аутоматским имплантним кардиовертерним  
  дефибрилатором  
  замену генератора пејсмејкера  
 
 
 

653  Имплантација дефибрилатора 

38393-00  Имплантација дефибрилатора 
 Имплантација аутоматског дефибрилатора  
 Имплантација (аутоматског) дефибрилатора са функцијама пејсмејкера 
 Инсерција: 
 • аутоматског имплантног кардиовертерског дефибрилатора 
 • срчаног уређаја за ресинхронизацију са могућностима дефибрилатора 
 • уређаја за две коморе  
 • имплантног кардиовертера 
 • имплантног кардиовертерског дефибрилатора (генератора) 
 • уређаја за једну комору  

 Укључује: формирање џепа (абдоминалног) (у грудима) за имплантацију генератора 
  тестрање имплантираног пејсмејкера или дефибрилатора 
  интраоперативна мерења или тестирања имплантираног дефибрилатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција: 
   • прикључака  
    • трајних електрода  

 Искључује: замену генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38393-001  Имплантација дефибрилатора у инфрамамарниој позицији 
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654  Подешавање, замена или уклањање електрода пејсмејкера или   
  дефибрилатора 

90203-00  Подешавање ендовенске електроде за пејсмејкер 
 Репарација               } 
 Репозиционирање  }  трансвенске електроде пејсмејкера 
 Ревизија                   } 
 Стабилизација         } 

 Искључује: процедуру: 
  • на левој комори торакотомијом, стернотомијом или субксифоидним   
  приступом  
  • са функцијама дефибрилатора  

90203-08  Подешавање ендовенске електроде за дефибрилатор 
 Репарација               } 
 Репозиционирање  }  трансвенске електроде дефибрилатора 
 Ревизија                   } 
 Стабилизација         } 

 Искључује: процедуру на левој комори торакотомијом, стернотомијом или   
  субксифоидним приступом  

90203-02  Подешавање електроде пејсмејкера у левој комори торакотомијом,   
  стернотомијом или субксифоидним приступом 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

90203-09  Подешавање електроде дефибрилатора у левој комори торакотомијом,   
  стернотомијом или субксифоидним приступом 

38456-21  Подешавање епикардијалне електроде пејсмејкера 
 Репарација               } 
 Репозиционирање  }  епикардијалне електроде пејсмејкера 
 Ревизија                   } 
 Стабилизација         } 

  Укључује:  процедуру: 
  • стернотомијом 
  • субксифоидним приступом 
  • торакотомијом 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38456-28  Подешавање епикардијалне електроде дефибрилатора 
 Репарација               } 
 Репозиционирање  }  епикардијалне електроде дефибрилатора 
 Ревизија                   } 
 Стабилизација         } 

  Укључује:  процедуру: 
  • стернотомијом 
  • субксифоидним приступом 
  • торакотомијом 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

90203-03  Замена привремене трансвенске електроде пејсмејкера 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

90203-10  Замена привремене трансвенске електроде за дефибрилатор 
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38456-22  Замена привремене епикардијалне електроде за пејсмејкер 
 Замена привремене миокардијалне електроде за пејсмејкер 

 Укључује: процедуру: 
  • стернотомијом 
  • субксифоидним приступом 
  • торакотомијом 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38456-29  Замена привремене епикардијалне електроде за дефибрилатор 
 Замена привремене миокардијалне електроде за дефибрилатор 

 Укључује: процедуру торакотомијом или стернотомијом 

38390-03  Замена patch електрода за дефибрилатор 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38368-01  Замена перманентне ендовенске електроде за пејсмејкер у левој комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • замена пејсмејкера  

 Искључује: процедуру: 
  • торакотомијом или стернотомијом  
  • са функцијама дефибрилатора  

38368-03  Замена перманентне ендовенске електроде дефибрилатора у левој комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

 Искључује: процедуру торакотомијом или стернотомијом  

38350-01  Замена перманентне ендовенске електроде за пејсмејкер у осталим срчаним  
  шупљинама 
 Замена перманентне трансвенске електроде за пејсмејкер (некласификовано на другом 
 месту) 

 Укључује: процедуру у левој преткомори, десној преткомори или десној комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • замена пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38350-03  Замена перманентне ендовенске електроде дефибрилатора у осталим   
  срчаним шупљинама 
 Замена перманентне трансвенске електроде за дефибрилатор (некласификовано на 
 другом месту) 

 Укључује: процедуру у левој преткомори, десној преткомори или десној комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38654-01  Замена перманентне електроде пејсмејкера у левој комори торакотомијом или  
  стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена пејсмејкера  

 Искључује: са функцијама дефибрилатора  
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38654-04  Замена перманентне електроде леве коморе за дефибрилатор торакотомијом  
  или стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38456-23  Замена перманентне епикардијалне електроде за пејсмејкер субксифоидним  
  приступом 
 Замена перманентне миокардијалне електроде за пејсмејкер субксифоидним приступом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена пејсмејкера 
 
 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38456-30  Замена перманентне епикардијалне електроде дефибрилатора субксифоидним 
  приступом 
 Замена перманентне миокардијалне електроде за дефибрилатор субксифоидним 
 приступом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38456-24  Замена перманентне епикардијалне електроде пејсмејкера торакотомијом или  
  стернотомијом 
 Замена перманентне миокардијалне електроде за пејсмејкер торакотомијом или 
 стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • замена пејсмејкера  

 Искључује: са функцијама дефибрилатора  

38456-31  Замена перманентне епикардијалне електроде дефибрилатора торакотомијом  
  или стернотомијом 
 Замена перманентне миокардијалне електроде за дефибрилатор торакотомијом или 
 стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

90203-04  Уклањање привремене ендовенске електроде пејсмејкера 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

90203-11  Уклањање привремене ендовенске електроде дефибрилатора 

38456-25  Уклањање привремене епикардијалне електроде пејсмејкера 
 Уклањање привремене миокардијалне електроде за пејсмејкер 

 Укључује: процедуру: 
  • стернотомијом 
  • субксифоидним приступом 
  • торакотомијом 

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38456-32  Уклањање привремене епикардијалне електроде дефибрилатора 
 Уклањање привремене миокардијалне електроде за дефибрилатор 

 Укључује:  процедуру: 
  • стернотомијом 
  • субксифоидним приступом 
  • торакотомијом 
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38390-04  Уклањање patch електрода дефибрилатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38368-02  Уклањање перманентне ендовенске електроде пејсмејкера у левој комори 

 Укључује:  процедуру са мануелним повлачењем 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38368-04  Уклањање перманентне ендовенске електроде дефибрилатора у левој комори 

 Укључује: процедуру са мануелним повлачењем 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38350-02  Уклањање перманентне ендовенске електроде пејсмејкера у осталим срчаним  
  шупљинама 
 Уклањање перманентне трансвенске електроде за пејсмејкер (некласификовано на 
 другом месту) 

 Укључује: процедуру: 

  • са мануелним повлачењем 
  • у левој преткомори, десној преткомори или десној комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38350-04  Уклањање перманентне ендовенске електроде дефибрилатора у осталим  
  срчаним шупљинама 
 Уклањање перманентне трансвенске електроде за дефибрилатор (некласификовано на 
 другом месту) 

 Укључује: процедуру: 
  • са мануелним повлачењем 
  • у левој преткомори, десној преткомори или десној комори 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38358-01  Уклањање перманентне ендовенске електроде пејсмејкера из леве коморе  
  системом за екстракцију 

 Укључује: употребу: 
  • омотача за извлачење 
  • шипке за извлачење 
  • хватаљке 

 Напомена: Обавља се за извлачење хроничне (дуже од 6 месеци) имплантиране  
 електроде 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 
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38358-02  Уклањање перманентне ендовенске електроде дефибрилатора из леве коморе 
  системом за екстракцију 

 Укључује: употребу: 
  • омотача за извлачење 
  • шипке за извлачење 
  • хватаљке 

 Напомена: Обавља се за извлачење хроничне (дуже од 6 месеци) имплантиране 
 уметнуте електроде 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38358-00  Уклањање перманентне ендовенске електроде пејсмејкера из осталих срчаних  
  шупљинама системом за екстракцију 
 Уклањање перманентне трансвенске електроде (некласификовано на другом месту) за  
 пејсмејкер уређајем за извлачење 

 Укључује: процедуру из леве преткоморе, десне преткоморе и десне коморе 

  употребу: 
  • омотача за извлачење 
  • шипке за извлачењет 
  • хватаљке 

  Напомена: Обавља се за извлачење хронично (дуже од 6 месеци) имплантиране  
 електроде 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38358-03  Уклањање перманентне ендовенске електроде дефибрилатора из осталих  
  срчаних шупљинама системом за екстракцију 
 Уклањање перманентне трансвенске електроде (некласификовано на другом месту) за 
 дефибрилатор уређајем за извлачење 

 Укључује: процедуру из леве преткоморе, десне преткоморе и десне коморе 
  употребу: 
  • омотача за извлачење 
  • шипке за извлачење 
  • хватаљке 

 Напомена: Обавља се за извлачење хроничне (дуже од 6 месеци) имплантиране 
 електроде 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38654-02  Уклањање перманентне електроде пејсмејкера из леве коморе торакотомијом  
  или стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38654-05  Уклањање перманентне електроде дефибрилатора из леве коморе   
  торакотомијом или стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  
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38456-26  Уклањање перманентне епикардијалне електроде пејсмејкера субксифоидним  
  приступом 
 Уклањање перманентне миокардијалне електроде за пејсмејкер субксифоидним 
 приступом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38456-33  Уклањање перманентне епикардијалне електроде дефибрилатора   
  субксифоидним приступом 
 Уклањање перманентне миокардијалне електроде за дефибрилатор субксифоидним 
 приступом  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  

38456-27  Уклањање перманентне епикардијалне електроде пејсмејкера торакотомијом  
  или стернотомијом                                                                                                              

  Уклањање перманентне миокардијалне електроде за пејсмејкер торакотомијом или  
  стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање пејсмејкера  

 Искључује: процедуру инсерције електростимулатора са функцијама дефибрилатора 

38456-34  Уклањање перманентне епикардијалне електроде дефибрилатора   
  торакотомијом или стернотомијом                                                                                                     

  Уклањање перманентне миокардијалне електроде за дефибриллатор торакотомијом  
  или стернотомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена генератора дефибрилатора (аутоматског) (имплантног)  
 

655  Подешавање, замена или уклањање пејсмејкера 

90203-05  Подешавање пејсмејкера 
     Репарација                  } 
     Репозиционирање      }      пејсмејкера 
     Ревизија       } 

 Укључује: ревизију или релокацију кожног џепа 
  тестирање имплантираног пејсмејкера или дефибрилатора 

 Искључује: ревизију или релокацију само кожног џепа  

38353-01  Замена пејсмејкера 

 Укључује: ревизију или релокацију кожног џепа 
  тестирање имплантираног пејсмејкера или дефибрилатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена електроде  

38353-02  Уклањање пејсмејкера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • уклањање електроде  
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656  Подешавање, замена или уклањање дефибрилатора 

90203-06  Подешавање дефибрилатора 
 Репарација               } 
 Репозиционирање    }      дефибрилатора 
 Ревизија              } 

 Укључује: ревизију или релокацију кожног џепа 
  тестирање имплантираног пејсмејкера или дефибрилатора 

 Искључује: ревизију или релокацију само кожног џепа  

38393-01  Замена дефибрилатора 

 Укључује: ревизију или релокацију кожног џепа 

  тестирање имплантираног пејсмејкера или дефибрилатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • замена: 
    • електроде  
    • прикључака  

90203-07  Уклањање дефибрилатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање: 
    • електроде 
    • прикључака  

657  Остале процедуре примене, инсерције и уклањања на осталим областима  
  срца 

13818-00  Уметање балонског катетера у десни део срца због праћења 
 Свон-Ганцов (Swan Ganz) катетер 

 Укључује: мерење минутног срчаног волумена (output) 
  мониторинг укљештеног (wedge) притиска пулмоналне артерије 
  минимално инвазивни хемодинамски мониторинг (ПИЦЦО,ЛИДЦО...) 
  континуирани хемодинамски мониторинг 

7.10.2 ЕКСЦИЗИЈА 

659  Уклањање донаторовог срца или плућа 

 Укључује: алографт: 
  • одржавање 
  • припрему 

90204-00  Уклањање донорског срца за трансплантацију 

90204-01  Уклањање донорског срца и плућа за трансплантацију 

7.10.3 РЕПАРАЦИЈА 

660  Трансплантација срца или плућа 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

90205-00  Трансплантација срца 

90205-01  Трансплантација срца и плућа 
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661  Остале процедуре репарације на осталим деловима срца 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38727-00  Репарација интраторакалних крвних судова 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

 Искључује: процедуру репарације: 
  • аорте  
  • главне пулмоналне артерије  
  • вена цава  

38727-01  Репарација интраторакалних крвних судова са анастомозом 

 Напомена: Обавља се код урођених срчаних болести 

 Искључује: процедуру репарације: 
  • аорте  
  • главне пулмоналне артерије  
  • вене каве  

7.10.4 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

662  Процедуре реконструкције на осталим областима срца 

38490-00  Реконструкција и поновна имплантација субвалвуларних структура 
 Репарација реконструкцијом и поновном имплантацијом: 
 • влакана тетиве (chordae tendineae) 
 • папиларног мишића 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • замена залиска: 
     • митралног  
     • трикуспидног  

7.10.5 РЕВИЗИЈА 

663  Процедуре ревизије на осталим областима срца 

90219-00  Ревизија или релокација кожног џепа за пејсмејкер или дефибрилатор 

 Укључује: обраду 

 Искључује: процедуру: 

  • репарације, репозиционирања или ревизије генератора: 
      • дефибрилатора  
      • пејсмејкера  
  • замену генератора: 
      • дефибрилатора  
      • пејсмејкера  
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7.10.6 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

664  Процедуре поновне операције на осталим областима срца 

38640-00  Поновна операција за остале процедуре на срцу, некласификована на другом  
  месту 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

 Прво шифрирати: 

  • обављену хирушку процедуру или процедуре 

7.10.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

665  Електрофизиолошко испитивање срца 

38209-00  Електрофизиолошко испитивање срца, три или мање катетера 
 Испитивање: 
 • атриовентрикуларне проводљивости 
 • функцију синусног чвора 
 • синкопе 
 Једноставно испитивање коморске тахикардије 

 Искључује: процедуру са инсерцијом генератора пејсмејкера  

38212-00  Електрофизиолошко испитивање срца, четири и више катетера 
 Тестирање на лекове за анти-аритмију 
 Комплексно испитивање коморске тахикардије 
 Индукција коморске тахикардије 
 Интраоперативни мапинг срца 

 Искључује: процедуру са инсерцијом генератора пејсмејкера  

38213-00  Електрофизиолошко испитивање срца због тестирања претходно инсертованог 
  дефибрилатора 

666  Остале процедуре на осталим деловима срца 

38493-00  Оперативни третман акутног инфективног ендокардитиса током процедуре на  
  срчаном залиску 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

 Прво шифрирати: 
  • обављену процедуру или процедуре на срчаном залиску  

38456-00  Остале интраторакалне процедуре на срцу без кардиопулмоналног бајпаса 

 Искључује: интраторакалне процедуре на: 

  • залиску аорте  
  • преткомори 
  • митралном залиску  
  • пулмонарном залиску  
  • септумима  
  • трикуспидалном залиску  
  • комори 
  • крвним судовима срца  
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38653-00  Остале интраторакалне процедуре на срцу са кардиопулмоналним бајпасом 
 Отворени хируршки захват на отвореном срцу са кардиопулмоналним бајпасом  
 (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: интраторакалне процедуре на: 
  • залиску аорте  
  • преткомори 
  • митралном залиску  
  • пулмонарном залиску  
  • септумима  
  • трикуспидалном залиску  
  • комори  
  • крвним судовима срца  

7.11 КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.11.1 ПРЕГЛЕД 

667 Катетеризација срца 

 Укључује: мерење минутног волумена срца 
  криве обојене дилатације 
  тест оптерећења 
  флуороскопију 
  оксиметрију 
  детекцију шанта 

 Искључује: процедуру са коронарном ангиографијом  

38200-00  Катетеризација десне стране срца 

38203-00  Катетеризација леве стране срца 

38206-00  Катетеризација десне и леве стране срца 
 
80667-00    Одређивање фракционе резерве протока помоћу жице за интракоронарно   
                   мерење притиска уз фармаколошку хиперемију 
 
80667-01    Испитивање коронарне артерије методом интраваскуларног ултразвука 

80667-02     Испитивање коронарне артерије методом оптичке коехерентне томографије 

668  Коронарна ангиографија (коронарографија) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • аортографија  
 • вентрикулографија  

38215-00  Коронарна ангиографија (коронарографија) 

38218-00  Коронарна ангиографија са катетеризацијом леве стране срца    
  (коронарографија) 

38218-01  Коронарна ангиографија са катетеризацијом десне стране срца    
  (коронарографија) 

38218-02  Коронарна ангиографија са катетеризацијом леве и десне стране срца   
  (коронарографија) 
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7.11.2 ЕКСЦИЗИЈА 

669  Процедуре ексцизије на коронарним артеријама 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • коронарна ангиографија  
 
 Укључује: процедуру код артеријског и венског аортокоронарног графта 

38309-00  Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија [PTCRA], једна  
  артерија 

 Укључује: ангиопластику балоном 

38312-00  Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија [PTCRA], једна  
  артерија са инсерцијом једног стента 

 Укључује: ангиопластику балоном 

38312-01  Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија [PTCRA], једна  

  артерија са инсерцијом 2 стента 

 Укључује: ангиопластику балоном 

38315-00  Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија [PTCRA], више  
  артерија 

 Укључује: ангиопластику балоном 

38318-00  Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија [PTCRA], више  
  артерија са инсерцијом једног стента 

  Укључује: ангиопластику балоном 

38318-01  Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија [PTCRA], више  

  артерија са инсерцијом 2 стента 

 Укључује: ангиопластику балоном 

38505-00  Отворена коронарна ендартеректомија 

 Укључује: „patch graft” 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

7.11.3 РЕПАРАЦИЈА 

670  Транслуминална коронарна ангиопластика 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • коронарна ангиографија  
 
 Укључује: мануелну и/или механичку аспирацију коронарног тромба 

 Искључује: процедуру са атеректомијом коронарне артерије  

38300-00  Перкутана транслуминална ангиопластика балоном једне коронарне артерије 
 Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика [PTCA] једне коронарне артерије 

38303-00  Перкутана транслуминална ангиопластика балоном две и више коронарних  
  артерија 
 Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика [PTCA] две или више коронарних  
 артерија 
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38300-01  Отворена транслуминална ангиопластика балоном једне коронарне артерије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  

38303-01  Отворена транслуминална ангиопластика балоном две или више коронарних  
  артерија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

671  Транслуминална коронарна ангиопластика са уградњом стента 

 Транслуминална ангиопластика балоном  

 Укључује: дилатација артерије балоном 
  процедуру са стентом или стентовима за испирање лекова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • коронарна ангиографија  

 Искључује: процедуру са атеректомијом коронарне артерије  

38306-00  Перкутана инсерција једног транслуминалног стента у појединачну коронарну  
  артерију 
 Пекутана имплантација једног стента у појединачну коронарну артерију 

38306-01  Перкутана инсерција два или више транслуминална стента у појединачну  
  коронарну артерију 
 Пекутана имплантација два или више стента у појединачну коронарну артерију 

38306-02  Перкутана инсерција два или више транслуминална стента у вишеструке  
  коронарне артерије 
 Пекутана имплантација два или више стента у вишеструке коронарне артерије 

38306-03  Отворена инсерција једног транслуминалног стента у појединачну коронарну  
  артерију 
 Отворена имплантација једног стента у појединачну коронарну артерију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38306-04  Отворена инсерција два или више транслуминална стента у појединачну  
  коронарну артерију 
 Отворена имплантација два или више стента у у појединачну коронарну артерију  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

38306-05  Отворена инсерција два или више транслуминална стента у вишеструке  
  коронарне артерије 
 Отворена имплантација два или више стента у вишеструке коронарне артерије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
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672  Бајпас коронарне артерије – трансплантат вене сафене 

 Укључује: узимање и припрему вене 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
        • артеријални                                                                                                                               
      • композитни 
        • одређени материјал (некласификован на другом месту)  

38497-00     Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног трансплантата вене сафене 

38497-01     Бајпас коронарне артерије, уз употребу два трансплантата вене сафене 

38497-02     Бајпас коронарне артерије, уз употребу три трансплантата вене сафене 

38497-03  Бајпас коронарне артерије, уз употребу четири и више трансплантата вене  
  сафене 

673  Бајпас коронарне артерије – остали венски трансплантати 

 Укључује:  узимање и припрема вене: 
                              • базиличне 
                              • цефаличне 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
     • артеријални                                                                                                                               
  • композитни 
    • одређени материјал (који није нигде класификован)  

 Искључује: бајпас коронарне артерије, уз употребу трансплантата вене сафене  

38497-04  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног венског трансплантата 

38497-05  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два венска трансплантата 

38497-06  Бајпас коронарне артерије, уз употребу три венска трансплантата 

38497-07  Бајпас коронарне артерије, уз употребу четири и више венских трансплантата 

674  Бајпас коронарне артерије – трансплантат леве интерне артерије мамарије  
  [LIMA] 

 Укључује: узимање и припрему  вене 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
    • композитни 
    • одређеног материјала (који није нигде класификован)  
    • венски  
 • отворена коронарна ендартеректомија  

38500-00  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног LIMA трансплантата 

38503-00  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два или више LIMA трансплантата 
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675  Бајпас коронарне артерије – трансплантат десне интерне артерије мамарије  
  [RIMA] 

 Укључује: узимање вене 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
   • композитни 
    • одређеног материјала (који није нигде класификован)  
    • венског  
 • отворена коронарна ендартеректомија  

38500-01  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног RIMA трансплантата 

38503-01  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два и више RIMA трансплантата 

676  Бајпас коронарне артерије – трансплантат радијалне артерије 

 Укључује: узимање и припрему  вене 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
    • композитни 
    • одређени материјал (који није нигде класификован)  
    • венски  
 • отворена коронарна ендартеректомија  

38500-02  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног трансплантата радијалне  
  артерије 

38503-02  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два и више трансплантата радијалне  
  артерије 

677  Бајпас коронарне артерије – трансплантат епигастричке артерије 

 Укључује: набављање: 
 • гастро-епиплоичке артерије 
 • инфериорно епигастричке артерије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
    • композитни 
    • одређеног материјала (који није нигде класификован)  
    • венски  
 • отворена коронарна ендартеректомија  

38500-03  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног трансплантата епигастричке  
  артерије 

38503-03  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два и више трансплантата   
  епигастричке артерије 
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678  Бајпас коронарне артерије – остали артеријски трансплантати 

 Укључује: узимање и припрему  артерије: 

                                  • интеркосталне 
                                   • спленичне 
                                   • субкапсуларне 
                                   • улнарне 
                     Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
       • артеријски  
       • композитни 
       • одређеног материјала (који није нигде класификован)  
       • венски  
 • отворена коронарна ендартеректомија 

38500-04  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног артеријског трансплантата 

38503-04  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два и више артеријских трансплантата 

679  Бајпас коронарне артерије – трансплантат од неког другог материјала 

 Укључује:  узимање и припрему: 
                            • артерије или вене 
                           • артерија или вена са животиње 
   синтетичког материјала (Gore-tex) 
                            
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • трансплантат: 
    • артеријски  
    • венски  
 • отворена коронарна ендартеректомија  

38500-05     Бајпас коронарне артерије, коришћење једног композитног графта                      
  Бајпас коронарне артерије, коришћењем комбинације графта једне артерије и   
  артерије/вене 

  Напомена: Композитни графт – комбинација коришћењем две артерије, артерије и вене 
  или синтетичког материјала и вене 

38503-05     Бајпас коронарне артерије, коришћењем два или више композитна графта                     
  Бајпас коронарне артерије, коришћењем два или више комбинована графта артерије и  
  артерије/вене 
 
 Напомена: Композитни графт – комбинација коришћењем две артерије, артерије и вене 
 или синтетичког материјала и вене 

90201-00  Бајпас коронарне артерије, уз употребу једног трансплантата од неког другог  
  материјала, који није нигде класификован 

90201-01  Бајпас коронарне артерије, уз употребу два трансплантата од неког другог  
  материјала, који није нигде класификован 

90201-02  Бајпас коронарне артерије, уз употребу три трансплантата од неког другог  
  материјала, који није нигде класификован 

90201-03  Бајпас коронарне артерије, уз употребу четири и више трансплантата од неког  
  другог материјала, који није нигде класификован 
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7.11.4 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 
 
680 Процедуре поновне операције на коронарним артеријама 

38637-00  Поновна операција због реконструкције трансплантата коронарне артерије 

 Укључује: дисконекцију 
  ексцизију 
  ушивање преко шава 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  

 Прво шифриратит: 

  • трансплантат бајпаса коронарне артерије  
 

7.11.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 
681  Остале процедуре на коронарним артеријама 

38456-19  Остале интраторакалне процедуре на артеријама срца без кардиопулмоналног 
  бајпаса 

38653-08  Остале интраторакалне процедуре на артеријама срца са кардиопулмоналним  
  бајпасом 

7.12 АОРТА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.12.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

682  Процедуре примене, инсерције и уклањања на аорти 

38362-00  Перкутана инсерција интра-аортне балон пумпе 

38609-00  Инсерција интра-аортне балон пумпе артериотомијом 
 Инсерција интра-аортне балон пумпе помоћу катетера 

38612-00  Уклањање интра-аортне балон пумпе 

 Искључује: процедуру са графт закрпом  

7.12.2 РЕПАРАЦИЈА 

Искључује:  репарацију ране на аорти  

 замену торакалне анеуризме  
 

684  Репарација узлазног дела торакалне аорте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни менаџмент акутне руптуре или дисекције торакалне аорте  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

 Искључује: процедуру са репарацијом лука аорте  

38550-00  Репарација узлазног дела торакалне аорте 

38553-00  Репарација узлазног дела торакалне аорте са репарацијом залиска аорте 
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38553-01  Репарација узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска аорте 

38556-00  Репарација узлазног дела торакалне са репарацијом залиска аорте и   
  имплантацијом коронарних артерија 

38556-01  Репарација узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска аорте и   
  имплантацијом коронарних артерија 

685  Репарација лука аорте и узлазног дела торакалне аорте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни менаџмент акутне руптуре или дисекције торакалне аорте  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

38559-00  Репарација лука аорте и узлазног дела торакалне аорте 

38562-00  Репарација лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са репарацијом  
  залиска аорте 

38562-01  Репарација лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска  
  аорте 

38565-00  Репарација лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са репарацијом  
  залиска аорте и имплантацијом коронарних артерија 

38565-01  Репарација лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска  
  аорте и имплантацијом коронарних артерија 

686  Репарација силазног дела торакалне аорте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • оперативни менаџмент акутне руптуре или дисекције торакалне аорте  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

38568-00  Репарација силазног дела торакалне аорте 

38571-00  Репарација силазног дела торакалне аорте са инсерцијом шанта 

687  Замена узлазног дела торакалне аорте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

 Искључује: процедуру са заменом лука аорте  

38550-01  Замена узлазног дела торакалне аорте 

38553-02  Замена узлазног дела торакалне аорте са репарацијом залиска аорте 

38553-03  Замена узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска аорте 

38556-02  Замена узлазног дела торакалне аорте са репарацијом залиска аорте и  
  имплантацијом коронарних артерија 

38556-03  Замена узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска аорте и   
  имплантацијом коронарних артерија 
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688  Замена лука аорте и узлазног дела торакалне аорте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

38559-01  Замена лука аорте и узлазног дела торакалне аорте 

38562-02  Замена лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са репарацијом залиска  
  аорте 

38562-03  Замена лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска аорте  

38565-02  Замена лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са репарацијом залиска  
  аорте и имплантацијом коронарних артерија 

38565-03  Замена лука аорте и узлазног дела торакалне аорте са заменом залиска аорте  
  и имплантацијом коронарних артерија 

689  Замена силазног дела торакалне аорте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонални бајпас  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

38568-01  Замена силазног дела торакалне аорте 

38571-01  Замена силазног дела торакалне аорте са инсерцијом шанта 

690  Затварање отвореног ductus arteriosus - а 

 Укључује:  клипинг              } 
       раздвајање          }         отвореног артеријског канала (ductus arteriosus)         

  лигатуру          } 

38700-00  Перкутано затварање отвореног артеријског канала (ductus arteriosus) 

 Укључује: процедуру са протезом или уређајем 

38700-01  Затварање отвореног артеријског канала (ductus arteriosus) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

691  Затварање колатералних крвних судова срца 

38700-02  Перкутано затварање колатералних крвних судова срца 

38700-03  Затварање колатералних крвних судова срца 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

693  Процедуре репарације на аорти 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • ретроградна церебрална перфузија за време хипотермичког ареста  

38706-00  Репарација аорте 

38706-01  Репарација аорте са анастомозом 
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38712-00  Репарација прекида аорте 

38572-00  Оперативно збрињавање акутне руптуре или дисекције торакалне аорте 

 Прво шифрирати: 
  • репарацију торакалне аорте: 
         • у узлазном делу  
       • у силазном делу  
  • замену анеуризме са графтом: 
      • торакално-абдоминалим  
      • торакално-аортним  

43909-00  Аортопексија 
 Аортопексија за трахеомалацијом 
 Трахеопексија 

38613-00  Уклањање интра-аортне балон пумпе са затварањем артерије графт закрпом 

7.13 АРТЕРИЈЕ 

Искључује: коронарне артерије  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.13.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

694  Артеријска катетеризација 

13303-00  Катетеризација/канилација умбиликалне артерије код новорођенчета 

 Укључује: инфузију 

34521-01  Катетеризација/канилација интра-абдоминалне артерије 

34524-00  Катетеризација/канилација осталих артерија 

 Искључује: процедуру: 
  • повезану са уређајем за уношење лекова (екстерна пумпа за инфузију)  
  • за прикупљање крви за анализу гасова у крви  
  • са инсерцијом уређаја за васкуларни приступ  

34530-01  Уклањање артеријског катетера 

 Укључује: искључивање уређаја за уношење лекова (екстерне пумпе за инфузију) 

 Искључује: уклањање фрагмената катетера  
  процедуру: 
  • повезану са уређајем за уношење лекова (екстерна пумпа за инфузију)  
  • са инсерцијом уређаја за васкуларни приступ 

7.13.2 ИНЦИЗИЈА 

695  Експлорација артерије 

 Искључује: процедуру обављену са било којом другом васкуларном процедуром – 

 шифру изоставити 

34100-00  Експлорација каротидне артерије 

34103-00  Експлорација субклавијалне артерије 

34103-01  Експлорација аксиларне артерије 
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34106-00  Експлорација брахијалне артерије 

34106-01  Експлорација радијалне артерије 

34106-02  Експлорација улнарне артерије 

34103-02  Експлорација илијачне артерије 

34103-03  Експлорација феморалне артерије 

34103-04  Експлорација поплитеалне артерије 

34106-03  Експлорација тибијалне артерије 

34106-04  Експлорација осталих артерија 

696  Остале процедуре инцизије на артеријама 

34142-00  Декомпресија целијачне артерије 

34145-00  Декомпресија поплитеалне артерије 

 Укључује: раздвајање фиброзног ткива и мишића 

7.13.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

697  Прекид артерије 

 Укључује: клипинг 
     раздвајање 
     лигатуру 

 Искључује: процедуру за висцералну артеријску анеуризму  
  процедуру са било којом другом васкуларном процедуром – шифру изоставити 

34100-02  Прекид каротидне артерије 

41707-00  Прекид максиларне артерије 

 Укључује: процедуру трансантралним приступом 

 Напомена: Обавља се за заустављање назалне хеморагије 

52141-00  Прекид мандибуларне артерије 

41725-00  Прекид етмоидалне артерије 

 Укључује: процедуру трансорбиталним приступом 
  процедуру за заустављање назалне хеморагије 

52141-01  Прекид фацијалне артерије 

52141-02  Прекид лингвалне артерије 

34103-10  Прекид субклавијалне артерије 

34103-11  Прекид аксиларне артерије 

34106-10  Прекид брахијалне артерије 

34106-11  Прекид радијалне артерије 

34106-12  Прекид улнарне артерије 
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34103-12  Прекид илијачне артерије 

34103-13  Прекид феморалне артерије 

34103-14  Прекид поплитеалне артерије 

34106-13  Прекид тибијалне артерије 

34106-14  Прекид осталих артерија 

698  Остале процедуре деструкције на артеријама 

33842-00  Контрола постоперативног крварења или тромбозе после хирушког захвата на  
  каротидној или вертебралној артерији 

33133-00  Прекид анеуризме висцералне артерије без поновног успостављања   
  континуитета 

 Укључује:  лигатуру 

 Искључује: процедуру са поновним успостављањем континуитета: 
  • анастомозом  
  • графтом  

33169-00  Прекид руптуrиране анеуризме висцералне артерије без поновног   
  успостављања континуитета 

 Укључује: лигатуру 

 Искључује: процедуру са поновним успостављањем континуитета: 
  • анастомозом  
  • графтом  

7.13.4 ЕКСЦИЗИЈА 

699  Биопсија периферне артерије 

34109-00  Биопсија темпоралне артерије 

700  Ендартеректомија 

 Укључује: затварање сутуром 

 Искључује: ендартеректомију коронарне артерије  

  процедуру са артеријским бајпасом за припрему места за анастомозу  

33500-00  Каротидна ендартеректомија 

 Искључује: процедуру са ресекцијом и реанастомозом  

33506-00  Ендартеректомија брахицефаличног стабла 
 Ендартеректомија брахиоцефалне артерије  

33506-01  Субклавијална ендартеректомија 

33530-00  Целијачна ендартеректомија 

33530-01  Ендартеректомија горње мезентеричне артерије 

33533-00  Ендартеректомија целијачне и горње мезентеричне артерије 
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33536-00  Ендартеректомија доње мезентеричне артерије 

 Искључује: процедуру са било којом другом процедуром на доњој мезентеријској 

 артерији - шифру изоставити 

33509-00  Ендартеректомија аорте 

 Искључује: процедуру са било којом другом процедуром на аорти - шифру изоставити 

33512-00  Аорто-илијачна ендартеректомија 

 Укључује:  процедуру на једној или обе илиајачне артерије 

33515-00  Аорто-феморална ендартеректомија 

 Укључује: процедуру наједној или обе феморалне артерије 

33521-00  Илијачно-феморална ендартеректомија, једнострана 

33515-01  Илијачно-феморална ендартеректомија, обострана 

33518-00  Илијачна ендартеректомија 

33524-00  Ренална ендартеректомија, једнострана 

33527-00  Ренална ендартеректомија, обострана 

33539-00  Ендартеректомија екстремитета 
 Ендартеректомија: 
 • заједничке феморалне артерије 
 • површинске феморалне артерије 

 Искључује: проширену ендартеректомију дубоке феморалне артерије  

33542-00  Проширена ендартеректомија дубоке феморалне артерије 
 Ендартеректомија 7цм и мање дужине 
 Проширена ендартеректомија дубоке феморалне атртерије 

90229-00  Остале ендартеректомије 

701  Ендартеректомија за припрему области за анастомозу 

33554-00  Ендартеректомија удружена са артеријским бајпасом за припрему области за  
  анастомозу 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • артеријални бајпас употребом: 
    • композитног, секвенцијалног, кросовер графта  
    • синтетичког материјала  
    • вене 

 Искључује: отворену коронарну ендартеректомију  

702  Артеријска емболектомија или тромбектомија 

 Искључује: емболектомија или тромбектомија артеријског бајпас графта: 
  • екстеремитета  
  • трупа 

33800-00  Емболектомија или тромбектомија каротидне артерије 

33803-00  Емболектомија или тромбектомија субклавијалне артерије 

33803-01  Емболектомија или тромбектомија брахиоцефаличног стабла  
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33806-00  Емболектомија или тромбектомија аксиларне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-01  Емболектомија или тромбектомија брахијалне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-02  Емболектомија или тромбектомија радијалне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-03  Емболектомија или тромбектомија улнарне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-04  Емболектомија или тромбектомија целијачне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-05  Емболектомија или тромбектомија мезентричне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-06  Емболектомија или тромбектомија реналне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-07  Емболектомија или тромбектомија спленичне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-08  Емболектомија или тромбектомија илијачне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-09  Емболектомија или тромбектомија феморалне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-10  Емболектомија или тромбектомија поплитеалне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

33806-11  Емболектомија или тромбектомија тибијалне артерије 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

90230-00  Емболектомија или тромбектомија осталих артерија 

 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

703  Емболектомија или тромбектомија артеријског бајпас графта 

33803-02  Емболектомија или тромбектомија графта бајпаса артерије трупа 

33806-12  Емболектомија или тромбектомија графта бајпаса артерије екстремитета 
  
 Укључује: инфузију тромболитичког или другог средства 

704  Артеријска атеректомија 

35312-00  Перкутана периферна артеријска атеректомија 
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35312-01  Отворена периферна артеријска атеректомија 

705  Ресекција лезија на каротидној артерији 

 Ресекција: 
 • лезија на каротидном телу 
 • шванома  

 Укључује: репарацију каротидних артерија 
 
 Искључује: ресекцију рекурентних лезија на катридној артерији  

34148-00  Ресекција лезија на каротидној артерији пречника четири центиметра и мање 

34151-00  Ресекција лезија на каротидној артерији пречника већег од четири центиметра 

706  Ресекција рекурентних лезија на каротидној артерији 

 Ресекција рекурентне: 
 • лезије на каротидном телу 
 • шванома 
 
 Укључује: репарацију каротидних артерија 

34154-00  Ресекција рекурентне лезије на каротидној артерији 

7.13.5 РЕПАРАЦИЈА 

Напомена: Укључује ране трауматског или хирушког порекла 

707  Графт закрпа на артерији 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • артеријални бајпас употребом: 
    • композитног, секвенцијалног, кросовер графта  
    • синтетичког материјала  
   • венског  

 Искључује: процедуру са коронарном ендартеректомијом  

33548-00  Patch Графт  
 Графт закрпа на трансплантату артеријског бајпаса коришћењем аутологног материјала 
 Графт закрпа коришћењем: 
 • артерије 
 • вене 

33548-01  Patch Графт на артерији коришћењем синтетичког материјала 
 Patch Графт на трансплантату артеријског бајпаса коришћењем синтетичког материјала 
 

708  Директно затварање артерије 

 Зашивање ране на артерији: 
 • директна 
 • латерална 

33824-00  Директно затварање каротидне артерије 

90209-00  Директно затварање субклавијалне артерије 

90209-01  Директно затварање брахиоцефаличног стабла 

90209-02  Директно затварање аорте 
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33815-00  Директно затварање аксиларне артерије 

33815-01  Директно затварање брахијалне артерије 

33815-02  Директно затварање радијалне артерије 

33815-03  Директно затварање улнарне артерије 

33833-00  Директно затварање целијачне артерије 

33833-01  Директно затварање реналне артерије 

33833-02  Директно затварање мезентричне артерије 

33833-03  Директно затварање илијачне артерије 

33815-04  Директно затварање феморалне артерије 

33815-05  Директно затварање поплитеалне артерије 

33815-06  Директно затварање тибијалне артерије 

33815-07  Директно затварање перонеалне артерије 

90209-03  Директно затварање осталих артерија 

709  Репарација артерије анастомозом 

 Поновно успостављање артеријског континуитета директном анастомозом 

33827-00  Репарација каротидне артерије директном анастомозом 

90210-00  Репарација субклавијалне артерије директном анастомозом 

90210-01  Репарација брахиоцефаличног стабла директном анастомозом 

90210-02  Репарација аорте директном анастомозом 

33818-00  Репарација аксиларне артерије директном анастомозом 

33818-01  Репарација брахијалне артерије директном анастомозом 

33818-02  Репарација радијалне артерије директном анастомозом 

33818-03  Репарација улнарне артерије директном анастомозом 

33836-00  Репарација целијачне артерије директном анастомозом 

33836-01  Репарација реналне артерије директном анастомозом 

33836-02  Репарација илијачне артерије директном анастомозом 

33836-03  Репарација мезентријске артерије директном анастомозом 

33818-04  Репарација феморалне артерије директном анастомозом 

33818-05  Репарација поплитеалне артерије директном анастомозом 

33818-06  Репарација тибијалне артерије директном анастомозом 

33818-07  Репарација перонеалне артерије директном анастомозом 

32766-00  Репарација осталих артерија директном анастомозом 



184 
 

710  Репарација артерије интерпозиционим графтом 

 Поновно успостављање артеријског континуитета интерпозиционим графтом 

33830-00  Репарација каротидне артерије интерпозицијом графта 

90213-00  Репарација субклавијалне артерије интерпозицијом графта 

90213-01  Репарација брахиоцефаличног стабла интерпозицијом графта 

90213-02  Репарација аорте интерпозицијом графта 

33821-00  Репарација аксиларне артерије интерпозицијом графта 

33821-01  Репарација брахијалне артерије интерпозицијом графта 

33821-02  Репарација радијалне артерије интерпозицијом графта 

33821-03  Репарација улнарне артерије интерпозицијом графта 

33839-00  Репарација целијачне артерије интерпозицијом графта 

33839-01  Репарација реналне артерије интерпозицијом графта 

33839-02  Репарација мезентричне артерије интерпозицијом графта 

33839-03  Репарација илијачне артерије интерпозицијом графта 

33821-04  Репарација феморалне артерије интерпозицијом графта 

33821-05  Репарација поплитеалне артерије интерпозицијом графта 

33821-06  Репарација тибијалне артерије интерпозицијом графта 

33821-07  Репарација перонеалне артерије интерпозицијом графта 

90213-03  Репарација осталих артерија интерпозицијом графта 

711  Трансплантација артеријског бајпаса помоћу вене 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ендартеректомија за припрему области за анастомозу  
 • графт закрпа  
 • узимање и припрему  вене из руке или ноге осим кад се вена узима из исте руке или 
 ноге на којима се обавља бајпас или трансплантат – шифру изоставити 

 Искључује: бајпас коронарне артерије  

32700-00  Каротидни бајпас помоћу вене 

32700-01  Каротидно-каротидни бајпас помоћу вене 

32700-02  Каротидно- субклавијални бајпас помоћу вене 

32700-03  Каротидно-вертебрални бајпас помоћу вене 

 Искључује: процедуру у којој се користи вена сафена  

32700-04  Аорто-субклавијално-каротидни бајпас помоћу вене 

32763-02  Субклавијално-вертебрални бајпас помоћу вене 

32763-03  Субклавијално-аксиларни бајпас помоћу вене 
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32721-00  Ренални бајпас помоћу вене, унилатерални 
 Аорто-ренални бајпас помоћу вене, унилатерални 

32724-00  Ренални бајпас помоћу вене, билатерални 
 Аорто-ренални бајпас помоћу вене, билатерални 

32763-04  Спленално-ренални бајпас помоћу вене 

32730-00  Мезентерично мезентерични бајпас помоћу вене, појединачни крвни суд 
 Аорто-мезентрични бајпас помоћу вене, појединачни крвни суд 

32733-00  Мезентерични бајпас помоћу вене, вишеструки крвни судови 
 Аорто-мезентрични бајпас помоћу вене, вишеструки крвни судови 

32763-05  Аортно-целијачни бајпас помоћу вене 

32763-06  Аортно-феморално-поплитеални бајпас помоћу вене 

32763-07  Илијачно-илијачни бајпас помоћу вене 

32712-00  Илијачнофеморални бајпас помоћу вене 

 Искључује: илијачнофеморални укрштени (crossover) бајпас  

32739-00  Феморално-поплитеални бајпас помоћу вене, анастомоза изнад колена 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • секвенцијални бајпас феморалне артерије помоћу вене  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32742-00  Феморално-поплитеални бајпас помоћу вене, анастомоза испод колена 
 Феморално-поплитеални бајпас помоћу вене (некласификовано на другом месту) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • секвенцијални бајпас феморалне артерије помоћу вене  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32745-00  Бајпас феморалне до проксимално тибијалне или перонеалне артерије помоћу  
  вене 

 Укључује: анастомозу дисталног краја бајпаса до тибио-перонеалног трупа 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • секвенцијални бајпас феморалне артерије помоћу вене  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32748-00  Бајпас феморалне до дистално тибијалне или перонеалне артерије помоћу  
  вене 

 Напомена: Дистални део перонеалне или тибијалне артерије налази се у оквиру 5цм од 
 чланку 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • секвенцијални бајпас феморалне артерије помоћу вене  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32763-08  Поплитеално-тибијални бајпас помоћу вене 

32763-00  Бајпас осталих артерија помоћу вене 
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712  Трансплантација артеријског бајпаса синтетичким материјалом 

 Напомена: Синтетички материјал може обухватити графт од полиестера (тканог или 

 плетеног) или од политетрафлуороетилена  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ендартеректомија за припрему области за анастомозу  

 Искључује: бајпас коронарне артерије  

32763-09  Аортно-субклавијални бајпас синтетичким материјалом 

32763-10  Субклавијално-субклавијални бајпас синтетичким материјалом 

32763-11  Субклавијално-вертебрални бајпас синтетичким материјалом 

32763-12  Субклавијално-аксиларни бајпас синтетичким материјалом 

32763-13  Аксиларно-аксиларни бајпас синтетичким материјалом 

32763-14  Аксиларно-брахијални бајпас синтетичким материјалом 

32763-15  Спленално-ренални бајпас синтетичким материјалом 

32763-16  Аортно-илијачни бајпас синтетичким материјалом 

32763-17  Аортно-феморално-поплитеални бајпас синтетичким материјалом 

32763-18  Иилијачно-илијачни бајпас синтетичким материјалом 

32712-01  Илијачнофеморални бајпас синтетичким материјалом 

32751-00  Феморално-поплитеални бајпас синтетичким материјалом, анастомоза изнад  
  колена 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • секвенцијални бајпас феморалне артерије синтетичким материјалом  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32751-01  Феморално-поплитеални бајпас синтетичким материјалом, анастомоза испод  
  колена 
 Феморално-поплитеални бајпас синтетичким материјалом (некласификовано на другом  
 месту) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • секвенцијални бајпас феморалне артерије синтетичким материјалом  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32751-02  Бајпас феморалне до проксимално тибијалне или перонеалне артерије   
  синтетичким материјалом 

 Укључује: анастомозу дисталног краја бајпаса до тибијално-перонеалног трупа 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • секвенцијални бајпас феморалне артерије синтетичким материјалом  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  
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32751-03  Бајпас феморалне до дистално тибијалне или перонеалне артерије   
  синтетичким материјалом 

 Напомена: дистални део перонске или тибијалне артерије налази се у оквиру 5цм у 
 чланку 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • секвенцијални бајпас феморалне артерије синтетичким материјалом  

 Искључује: композитни [венски и синтетички] графт  

32763-19  Поплитеално-тибијални бајпас синтетичким материјалом 

32700-05  Каротидни бајпас синтетичким материјалом 

32700-06  Каротидно-каротидни бајпас синтетичким материјалом 

32700-08  Каротидно-субклавијални бајпас синтетичким материјалом 

32700-07  Каротидно-вертебрални бајпас синтетичким материјалом 

32700-09  Аортно-каротидни бајпас синтетичким материјалом 

32700-10  Аортно-каротидно-брахијални бајпас синтетичким материјалом 

32700-11  Аортно-субклавијално-каротидни бајпас синтетичким материјалом 

32715-00  Субклавијално-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32715-01  Субклавиално-феморално-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32715-02  Аксиларно-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32715-03  Аксиларно-феморално-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32721-01  Ренални бајпас синтетичким материјалом, унилатералан 
 Аортно-ренални бајпас синтетичким материјалом, унилатералан 

32724-01  Ренални бајпас синтетичким материјалом, билатералан 
 Аортно-ренални бајпас синтетичким материјалом, билатералан 

32730-01  Мезентеријски бајпас синтетичким материјалом, појединачни крвни суд 
 Аортно-мезентеријски бајпас синтетичким материјалом, појединачни крвни суд 

32733-01  Мезентеријски бајпас синтетичким материјалом, вишеструки крвни судови 
 Аортно-мезентеријски бајпас синтетичким материјалом, вишеструки крвни судови 

32708-00  Аортно-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32708-01  Аортно-феморално-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32708-02  Аортно-илиајачни бајпас синтетичким материјалом 

32708-03  Аортно-илијачно-феморални бајпас синтетичким материјалом 

32763-01  Бајпас осталих артерија синтетичким материјалом 
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713  Артеријски бајпас графт помоћу композитног, секвенцијалног или кросовер  
  графта 

 Напомена:  Композитни графт – користи се комбинација синтетичког материјала и  

    вене 

            Кросовер бајпас – графт артерије са једне стране тела на другу страну  

    тела,нпр феморалне за феморалну 

            Секвенцијални бајпас – [скип графт] користи се у случају додатно извршене  

      анастомозе да би се одвојено реваскуларизовало више од једне артерије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • ендартеректомија за припрему области за анастомозу  
 • узимање и припрему  вене из руке или ноге осим кад се вена узима из исте руке или 
 ноге на којима се обавља бајпас или графт – шифру изоставити 

 Искључује: бајпас коронарне артерије  

32754-00  Феморално-поплитеални бајпас помоћу композитног графта, анастомоза изнад  
  колена 
 Феморално-феморални бајпасс помоћу синтетичког и венског графта 

32754-01  Феморално-поплитеални бајпас помоћу композитног графта, анастомоза испод 
  колена 
 Феморално-поплитеални бајпас помоћу композитног графта (некласификовано на 
 другом месту) 
 Феморално-поплитеални бајпас помоћу синтетичког и венског графта 

32754-02  Бајпас феморалне до тибијалне или перонеалне артерије помоћу композитног  
  графта 

 Укључује: анастомозу дисталног краја бајпаса до тибијално-перонеалног трупа 

32757-00  Секвенцијални бајпас феморалне артерије помоћу вене 
 Скип графт феморалне артерије помоћу вене 

 Прво шифрирати: 
  • феморални бајпас  

32757-01  Секвенцијални бајпас феморалне артерије синтетичким материјалом 
 Скип графт феморалне артерије синтетичким материјалом 

 Прво шифрирати: 

  • феморални бајпас  

32718-00  Илијачнофеморални кросовер бајпас 

32718-01  Феморално-феморални кросовер бајпас 

714  Репарација анеуризме у врату, интра-абдоминалној области или   
  екстремитетима 

 Репарација: 
 • клипингом 
 • ексцизијом 
 • лигатуром 
 • сутуром 

 Искључује: замену графтом  

33075-00  Репарација анеуризме у врату 

33178-00  Репарација руптуриране анеуризме у врату 
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33080-00  Репарација интра-абдоминалне анеуризме 

 Искључује: ендоваскуларну (ендолуминалну) репарацију  

  репарацију лажне анеуризме илијачне артерије  

33181-00  Репарација руптуриране интра-абдоминалне анеуризме 

 Искључује: ендоваскуларну (ендолуминалну) репарацију  

33130-00  Ексцизија и репарација анеуризме висцералне артерије са директном   
  анастомозом 

 Искључује: прекид висцералне анеуризме без поновног успостављања континуитета  

33166-00  Ексцизија и репарација руптуриране анеуризме висцералне артерије са  
  директном анастомозом 

 Искључује: прекид висцералне анеуризме без поновног успостављања континуитета  

33136-00  Репарација лажне анеуризме код анастомозе аорте којој је претходио хируршки 
   захват на аорти 

33139-00  Репарација лажне анеуризме илијачне артерије 

33142-00  Репарација лажне анеуризме феморалне артерије 

33070-00  Репарација анеуризме у екстремитетима 

 Искључује: репарациија лажне анеуризме феморалне артерије  

33175-00  Репарација руптуриране анеуризме у екстремитетима 

715  Замена анеуризме графтом 

 Искључује: ендоваскуларну (ендолуминалну) репарацију  

33103-00  Замена торакално-аортне анеуризме графтом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • оперативни менаџмент акутне руптуре или дисекције торакалне аорте  

33109-00  Замена торакално-абдоминалне анеуризме графтом 

 Укључује: реимплантацију артерија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • оперативни менаџмент акутне руптуре или дисекције торакалне аорте  

33100-00  Замена анеуризме каротидне артерије графтом 

33145-00  Замена руптуриране анеуризме торакалне аорте графтом 

33148-00  Замена руптуриране торакоабдоминалне анеуризме графтом 

33112-00  Замена супрареналне анеуризме абдоминалне аорте графтом 

 Укључује: реимплантацију артерија 

33151-00  Замена руптуриране супрареналне анеуризме абдоминалне аорте графтом 

33115-00  Замена инфрареналне анеуризме абдоминалне аорте помоћу цевастог графта 

33154-00  Замена руптуриране инфрареналне анеуризме абдоминалне аорте помоћу  
  цевастог графта 
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33118-00  Замена инфрареналне анеуризме абдоминалне аорте са бифуркационим  
  графтом на илијачним артеријама 

33157-00  Замена руптуриране инфрареналне анеуризме абдоминалне аорте са   
  бифуркационим графтом на илијачним артеријама 

33121-00  Замена инфрареналне анеуризме абдоминалне аорте са бифуркационим  
  графтом на феморалним артеријама 

33160-00  Замена руптуриране инфрареналне анеуризме абдоминалне аорте са   
  бифуркационим графтом на феморалним артеријама 

33124-00  Замена анеуризме илијачне артерије графтом, једнострано 

33127-00  Замена анеуризме илијачне артерије графтом, обострано 

33163-00  Замена руптуриране анеуризме илијачне артерије графтом 

33130-01  Замена анеуризме висцералне артерије графтом 

33166-01  Замена руптуриране анеуризме висцералне артерије графтом 

33050-00  Замена поплитеалне анеуризме помоћу венског графта 

33055-00  Замена поплитеалне анеуризме помоћу синтетичког графта 

33172-00  Замена анеуризме осталих главних артерија графтом 

716  Репарација аорто-ентералне фистуле 

 Укључује:  репарацију дуоденума 

34160-00  Репарација аорто-ентералне фистуле са директним затварањем аорте 
 Репарација аорто-дуоденалне фисутле директним затварањем аорте 

34163-00  Репарација аорто-ентералне фистуле са инсерцијом графта аорте 

34166-00  Репарација аорто-ентералне фистуле са прешивањем абдоминалне аорте и  
  графта аксиларно-феморалног бајпаса 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • аксиларно-феморално-феморални бајпас  

717  Процедуре репарације на пулмоналној артерији код урођених болести срца 

38715-00  Бендинг (притезање) главне пулмоналне артерије 

38715-01  Дебендинг (одтезање) главне пулмоналне артерије 

38733-00  Прављење системског пулмоналног шанта 
 Прављење шанта: 
 • аорте у узлазном делу до пулмоналне артерије 
 • аорте у силазном делу до пулмоналне артерије 
 • субклавијалне до пулмоналне артерије 

38715-02  Остале репарације главне пулмоналне артерије 
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718  Остале процедуре репарације на артеријама 

32703-00  Ресекција каротидне артерије са реанастомозом 

 Укључује: ендартеректомију 

 Напомена: Обавља се код оклузивне артеријске болести 

7.13.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

720  Остале процедуре на артеријама 

32736-00  Остале процедуре на доњој мезентеричној артерији 

90222-00  Остале процедуре на артеријама 

7.14 ВЕНЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.14.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

721  Примена екстерног стента на венама 

 Напомена: Обавља се код обнављања венске компетентности 

34824-00  Примена екстерног стента на површинским венама 
 Повезивање или манжетирање(бандирање или кафовање) вене сафене 

34833-00  Примена екстерног стента на дубоку вену 

722  Примена инјекције у варикозним венама 

 Искључује: поновну операцију варикозних вена  

32500-00  Микроинјекција у венуларно црвенило 

32500-01  Вишеструке инјекције у варикозне вене 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • инјекција у венуларно црвенило  

 Искључује: процедуру са прекидом сафенозно-феморалне и сафенозно-поплитеалне  
  варикозне вене  

723  Остале процедуре примене, инсерције или уклањања на венама 

35330-00  Перкутана инсерција филтера у доњу шупљу вену 

35330-01  Отворена инсерција филтера у доњу шупљу вену 

35331-00  Перкутано уклањање филтера доње шупље вене 

 Искључује: перкутано уклањање осталих интраваскуларних страних тела  

35331-01  Отворено уклањање филтера доње шупље вене 

 Искључује: отворено уклањање осталих интраваскуларних страних тела  
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7.14.2 ИНЦИЗИЈА 

724  Експлорација вена 

 Искључује: процедуру која се обавља са било којом другом васкуларном процедуром -  

  шифру изоставити 

34100-01  Експлорација југуларне вене 

34103-05  Експлорација субклавијалне вене 

34103-06  Експлорација аксиларне вене 

34106-05  Експлорација брахијалне вене 

34106-06  Експлорација радијалне вене 

34106-07  Експлорација улнарне вене 

34103-07  Експлорација илијачне вене 

34103-08  Експлорација феморалне вене 

34103-09  Експлорација поплитеалне вене 

34106-08  Експлорација тибијалне вене 

34106-09  Експлорација осталих вена 

725  Остале процедуре инцизије на венама 

13757-00  Терапијска венесекција 

7.14.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

726  Прекид вене 

 Укључује: клипинг 
     раздвајање 
     лигатура 

 Искључује: процедуру код: 

  • перфоратних вена  
  • анеуризме висцералне артерије 
       процедуру са било којом другом васкуларном процедуром - шифру изоставити 

52141-03  Прекид фацијалне вене 

52141-04  Прекид лингвалне вене 

52141-05  Прекид мандибуларне вене 

34100-03  Прекид југуларне вене 

34103-15  Прекид субклавијалне вене 

34103-16  Прекид аксиларне вене 

34106-15  Прекид брахијалне вене 

34106-16  Прекид радијалне вене 

34106-17  Прекид улнарне вене 
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34800-00  Прекид шупље вене 

34103-17  Прекид илијачне вене 

34103-18  Прекид феморалне вене 

34103-19  Прекид поплитеалне вене 

34106-18  Прекид тибијалне вене 

34106-19  Прекид осталих вена 

727  Прекид сафенозно-феморалног или сафенозно-поплитеалног споја   
  варикозних вена 

 Укључује: раздвајање         } 

      ексцизију           } 
  инјекцију           }      перфорантних вена (некомпетентних), притока, вена 
  лигатуру             }         
  стрипинг               }     

 Искључује: бандирање или кафовање вене Сафене  

       поновну операцију варикозних вена  

32508-00  Прекид сафено-феморалног споја варикозних вена 
 Прекид варикозних вена (некласификовано на другом месту) 
 Лигатуру и стрипинг варикозних вена (некласификовано на другом месту) 

32508-01  Прекид сафено-поплитеалног споја варикозних вена 

32511-00  Прекид сафено-феморалног и сафено-поплитеалног споја варикозних вена 

728  Остале процедуре деструкције на венама 

 Укључује: раздвајање 
  лигатуру 

 Искључује: процедуру на сафено-феморалном или сафено-поплитеалном споју  

32504-01  Прекид вишеструких притока варикозних вена 

 Укључује: прекид инкомпетентних перфоратних варикозних вена 

32507-00  Субфасцијални прекид једне или више перфоратних варикозних вена 
 Субфасцијални прекид инкомпетентних перфоратних вена 

 Укључује: клипинг 

7.14.4 ЕКСЦИЗИЈА 

729  Венска тромбектомија 

33812-03  Тромбектомија аксиларне вене 

33812-02  Тромбектомија субклавијалне вене 

33810-00  Затворена тромбектомија доње шупље вене 

33811-00  Отворена тромбектомија доње шупље вене 
 Уклањање тумора са доње шупље вене 

33810-01  Затворена тромбектомија илијачне вене 
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33811-01  Отворена тромбектомија илијачне вене 
 Уклањање тумора са илијачне вене 

33812-00  Тромбектомија феморалне вене 

33812-01  Тромбектомија поплитеалне вене 

33812-04  Тромбектомија осталих великих вена 

730  Узимање и припрема  вене 

33551-00  Узимање и припрема  вене из удова за графтну закрпу 

 Искључује: процедуру која се обавља кроз исту оперативну инцизију – шифру   
  изоставити 

32760-00  Узимање и припрема  вене из удова за бајспас или замену графта 

 Искључује: процедуру за коронарни бајпас графт – шифру изоставити 
  процедуру у којој се вена набавља из исте руке или ноге на којој се обавља  
  бајпас или трансплантација – шифру изоставити 

7.14.5 РЕПАРАЦИЈА 

Напомена: Укључује ране трауматског или хируршког порекла 

731  Венска графт закрпа 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • трансплантација бајпаса  

33548-02  Венска графт закрпа употребом аутологног материјала 
 Графт закрпа венског бајпас графта употребом аутологног материјала 

33548-03  Венска графт закрпа употребом синтетичког материјала 
 Графт закрпа венског бајпас графта употребом синтетичког материјала 

732  Директно затварање вене 

 Ушивање ране на вени: 
 • директно 
 • латерално 

33824-01  Директно затварање југуларне вене 

90215-00  Директно затварање субклавијалне вене 

90215-01  Директно затварање брахиоцефаличне вене 

90215-02  Директно затварање вене каве (шупље вене) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонарни бајпас  

33815-08  Директно затварање аксиларне вене 

33815-09  Директно затварање брахијалне вене 

33815-10  Директно затварање осталих вена горњих удова 

33833-04  Директно затварање реналне вене 

33833-05  Директно затварање вене порте 
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33833-06  Директно затварање спленичне вене 

33833-07  Директно затварање мезентричне вене 

33833-08  Директно затварање илијачне вене 

33833-09  Директно затварање осталих абдоминалних вена 

33815-11  Директно затварање феморалне вене 

33815-12  Директно затварање поплитеалне вене 

33815-13  Директно затварање осталих вена доњих удова 

90232-00  Директно затварање осталих вена 

733  Репарација вене анастомозом 

 Обнављање венског континуитета директном анастомозом 

33827-01  Репарација југуларне вене директном анастомозом 

90216-00  Репарација субклавијалне вене директном анастомозом 

90216-01  Репарација брахиоцефаличне вене директном анастомозом 

38721-01  Репарација шупље вене директном анастомозом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • кардиопулмонарни бајпас  

33818-08  Репарација аксиларне вене директном анастомозом 

33818-09  Репарација брахијалне вене директном анастомозом 

33818-10  Репарација осталих вена горњих удова директном анастомозом 

33836-04  Репарација реналне вене директном анастомозом 

33836-05  Репарација вене порте директном анастомозом 

33836-06  Репарација спленичне вене директном анастомозом 

33836-07  Репарација мезентеричне вене директном анастомозом 

33836-08  Репарација илијачне вене директном анастомозом 

33836-09  Репарација осталих абдоминалних вена директном анастомозом 

33818-11  Репарација феморалне вене директном анастомозом 

33818-12  Репарација поплитеалне вене директном анастомозом 

33818-13  Репарација осталих вена доњих удова директном анастомозом 

32766-01  Репарација осталих вена директном анастомозом 

734  Репарација вене интерпозицијом графтом 

 Обнављање венског континуитета интерпозицијом графта 

33830-01  Репарација југуларне вене интерпозицијом графта 

90217-01  Репарација субклавијалне вене интерпозицијом графта 
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90217-00  Репарација брахицефаличне вене интерпозицијом графта 

90217-02  Репарација доње шупље вене интерпозицијом графта 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонарни бајпас  

33821-08  Репарација аксиларне вене интерпозицијом графта 

33821-09  Репарација брахијалне вене интерпозицијом графта 

33821-10  Репарација осталих вена горњих удова интерпозицијом графта 

33839-04  Репарација реналне вене интерпозицијом графта 

33839-05  Репарација порталне вене интерпозицијом графта 

33839-06  Репарација спленичне вене интерпозицијом графта 

33839-07  Репарација мезентеричне вене интерпозицијом графта 

33839-08  Репарација илијачне вене интерпозицијом графта 

33839-09  Репарација осталих абдоминалних вена интерпозицијом графта 

33821-11  Репарација феморалне вене интерпозицијом графта 

33821-12  Репарација поплитеалне вене интерпозицијом графта 

33821-13  Репарација осталих вена доњих удова интерпозицијом графта 

90233-00  Репарација осталих вена интерпозицијом графта 

735  Трансплантација венског бајпаса помоћу вене или синтетичког материјала 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
                 • трансплантатна закрпа  
 • узимање и припрему  вене из руке или ноге осим кад се вена набавља из исте руке или 
 ноге на којој се обавља бајпас или трансплантација - шифру изоставити 

34803-00  Бајпас шупље вене помоћу вене 

34803-01  Бајпас шупље вене помоћу синтетичког материјала 

34806-00  Сафено-илијачно укрштено премоштење (cross leg bypass) 

34806-01  Укрштено премоштење сафено-феморалне вене 

34809-00  Бајпас феморалне вене 
 Анастомоза сафенозне вене на феморалној или поплитеалној вени 

34812-00  Бајпас на осталим венама помоћу вене 

34812-01  Бајпас на осталим венама помоћу синтетичког материјала 

736  Остале процедуре репарације на венама 

34818-00  Репарација венског залиска 
 Пликација венског залиска 
 Валвулопластика 

34821-00  Трансплантација вене 
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7.14.6 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

737  Процедуре поновне операције на венама 

32514-00  Поновна операција за варикозне вене 
 Прекид рекурентно варикозних вена: 
 • сафенозно-феморалних 
 • сафенозно-поплитеалних 

7.14.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

738  Катетеризација вена 

 Напомена: Новорођенче – живо рођено < млађе од 28 дана 

13300-01  Катетеризација/канилација преко скалпа код новорођенчета 

 Укључује: инфузију 

13300-02  Умбиликална венска катетеризација/канилација код новорођенчета 

 Укључује: инфузију 

13319-00  Централна венска катетеризација код новорођенчета 

13300-00  Катетеризација/канилација осталих вена новорођенчета 

 Укључује: инфузију 

13815-01  Перкутана централна венска катетеризација  
 Перкутана катетеризација у вену као што је: 
 • феморална 
 • југуларна 
 • субклавијална 
 Перкутана централна венска линија 

 Искључује: процедуру са инсерцијом уређаја за васкуларни акцес  

13815-00  Централна венска катетеризација  
 Централна венска линија 
 Отворена катетеризација у вену,што је: 
 • феморална 
 • југуларна 
 • субклавијална 

 Искључује: процедуру са инсерцијом уређаја за васкуларни акцес  

34521-02  Катетеризација/канилација интра-абдоминалне вене 

90220-00  Катетеризација/канилација осталих вена 

34530-04  Уклањање венског катетера 
 Уклањање катетера: 
 • централно венског 
 • провучено кафованог 

 Укључује: искључивање уређаја за уношење лекова (екстерна инфузиона пумпа) 

 Искључује: уклањање фрагмената катетера  

  процедуру која је повезана са уређајем за васкуларни акцес  
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739  Остале процедуре на венама 

90222-01  Остале процедуре на венама 

7.15 ОСТАЛЕ ВАСКУЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

7.15.1 ПРЕГЛЕД 

740  Процедуре прегледа осталих васкуларних области 

35324-00  Ангиоскопија 

 Искључује: процедуру са било којом другом васкуларном процедуром – шифру  
  изоставити 

7.15.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

741  Хируршка катетеризација периферне артерије или вене 

 Искључује: нехирушку примену тромболитичког или хемотерапијског агенса 

35317-00  Перкутана катетеризација периферне артерије или вене уз примену   
  тромболитичких или хемотерапијских средстава помоћу континуиране инфузије 

35319-00  Перкутана катетеризација периферне артерије или вене уз примену   
  тромболитичких или хемотерапијских средстава техником пулсног   
  распршавања 

35320-00  Отворена катетеризација периферне артерије или вене уз примену   
  тромболитичких или хемотерапијских средстава 

742  Остале процедуре примене, инсерције и уклањања на осталим васкуларним  
  областима 

 
30213-01  Примена средстава за телангиектазије главе и врата 
 Инјекција склерозирајућег средства 

 Укључује: звездасте крвне судове главе и врата 

45027-01  Примена средства у васкуларним аномалијама 
 Деструкција васкуларне аномалије инјекцијом 

 Укључује: ангиом 
  хаемангиом 
  лимфангиом 
  васкуларну малформацију 
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35360-00  Перкутано уклањање интраваскуларног страног тела 
 Перкутано уклањање страног тела из: 
 • аорте 
 • доње шупље вене 
 • периферне: 
     • артерије 
     • вене 
 • пулмоналне артерије 
 • десне преткоморе 

 Укључује: фрагменте катетера 

  емболизацијске спирале 
  компоненте ендоваскуларног стента 
  жичане вођице 

 Искључује:перкутано уклањање филтера доње шупље вене  

  уклањање васкуларног катетера  

35360-01  Отворено уклањање интраваскуларног страног тела 
 Отворено уклањање страног тела из: 
 • аорте 
 • доње шупље вене 
 • периферне: 
     • артерије 
     • вене 
 • пулмоналне артерије 
 • десне преткоморе 

 Укључује: фрагменте катетера 
  емболизацијске спирале 
  компоненте ендоваскуларног стента 
  жичане вођице 

 Искључује: перкутано уклањање филтера доње шупље вене  
  уклањање васкуларног катетера  

 
7.15.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

743  Деструкција васкуларних лезија 

30213-00  Дијатермија телангиектазија главе и врата 

 Укључује: звездасте крвне судове главе и врата 

45027-00  Каутеризација васкуларних аномалија 

 Укључује: ангиом 
  хаемангиом 
  лимфангиом 
  васкуларну малформацију 

 Искључује: фотокоагулацију васкуларних лезија на кожи ласером  

744  Фотокоагулација васкуларних лезија на кожи ласером 

 Укључује: белег 
  флеке боје беле кафе 
  хемангиоме из детињства 
  naevus flameus (мрље боје црвеног вина) 
  Отини невуси 

14100-00  Фотокоагулација васкуларних лезија на кожи, континуирана примена ласера,  
  појединачни крвни суд  
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14106-00  Фотокоагулација васкуларних лезија на кожи, пулсна примена ласера,   
  екстензивно подручје 

745  Прекид доводних крвних судова артериовенске фистуле 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија артериовенске фистуле  
 • репарација артериовенске фистуле  

34124-02  Прекид доводних крвних судова артериовенске фистуле у врату 

34121-02  Прекид доводних крвних судова артериовенске фистуле у удовима 

34127-02  Прекид доводних крвних судова артериовенске фистуле у абдомену 

746  Остале процедуре деструкције у васкуларним областима 

33845-00  Контрола постоперативног крварења или тромбозе после интра-абдоминалне  
  васкуларне процедуре 

33848-00  Контрола постоперативног крварења или тромбозе у екстремитету после  
  васкуларне процедуре 

7.15.4 ЕКСЦИЗИЈА 

747  Биопсија крвних судова 

30075-20  Биопсија крвних судова 

 Искључује: биопсију темпоралне артерије  

748  Ексцизија васкуларне аномалије 

 Укључује: ангиому 

  хемангиому 
  лимфангиому 

 Искључује: ексцизију артериовенске малформације  

45030-00  Ексцизија васкуларне аномалије на кожи и поткожном ткиву или мукозној  
  површини, мали захват 

 Искључује: процедуру која укључује меко ткиво  

45033-00  Ексцизија васкуларне аномалије на кожи и поткожном ткиву или мукозној  
  површини, велики захват 

 Искључује: процедуру која укључује меко ткиво  

45033-01  Ексцизија васкуларне аномалије на паротидној жлезди 

45033-02  Ексцизија васкуларне аномалије на дну усне дупље 

45033-03  Ексцизија васкуларне аномалије на језику 

45033-04  Ексцизија васкуларне аномалије на фацијалном мишићу или нерву 

45036-00  Ексцизија васкуларне аномалије на врату 

 Искључује: процедуру на кожи врата  
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45033-05  Ексцизија васкуларне аномалије дојке 

 Искључује: процедуру на кожи дојке  

45033-06  Ексцизија васкуларне аномалије у осталим областима 

 Укључује: процедуру која укључује: 

  • кости 
  • мишиће 
  • нерве 

750  Ексцизија артериовенске фистуле на врату 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • прекид доводних крвних судова  

34115-00  Ексцизија или лигатура једноставне артериовенске фистуле на врату 

34115-01  Ексцизија или лигатура комплексне артериовенске фистуле на врату 

751  Ексцизија артериовенске фистуле а удовима 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • прекид доводних крвних судова  

 Искључује: затврање хируршки креиране артеријско-венске фистуле  

34112-00  Ексцизија или лигатура једноставне артериовенске фистуле на удовима 

34112-01  Ексцизија или лигатура комплексне артериовенске фистуле на удовима 

 

752  Ексцизија артериовенске фистуле на абдомену 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • прекид доводних крвних судова  

34118-00  Ексцизија или лигатура једноставне артериовенске фистуле на абдомену 

34118-01  Ексцизија или лигатура комплексне артериовенске фистуле на абдомену 

753  Остале процедуре ексцизије у васкуларним областима 

 Укључује: затварање артерија 

34157-00  Ексцизија графта бајпаса на врату 

34169-00  Ексцизија графта бајпаса на трупу 

 Искључује: процедуру са заменом  

34175-00  Ексцизија графта бајпаса на удовима 

 Искључује: искључује процедуру: 
  • аксиларно-феморалну  
  • феморално-феморалну  

34172-00  Ексцизија аксиларно-феморалног или феморално-феморалног графта бајпаса  
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7.15.5 РЕПАРАЦИЈА 

754  Транслуминална ангиопластика балоном 

 Искључује: периферну ангиопластику ласером  

  процедуру на коронарним артеријама  
  • процедуру са атеректомијом  

35303-06  Перкутана транслуминална ангиопластика балоном 
 Корекција стенозе артериовенске фистуле поткожном транслуминалном ангиопластиком 
 балоном  
 Ревизија стенозе артериовенске фистуле поткожном транслуминалном ангиопластиком 
 балоном 

35309-06  Перкутана транслуминална ангиопластика балоном са стентом, један стент 

 Искључује: процедуру на каротидној артерији  

35309-07  Перкутана транслуминална ангиопластика балоном са стентом, више стентова 

 Искључује: процедуру на каротидној артерији  

35307-00  Перкутана транслуминална ангиопластика једне каротидне артерије, један  
  стент 

 Укључује: употребу уређаја за емболијску протекцију 

35307-01  Перкутана транслуминална ангиопластика једне каротидне артерије, више  
  стентова 

 Укључује: употребу уређаја за емболијску протекцију 

35303-07  Отворена транслуминална ангиопластика балоном 
 Корекција стенозе артериовенске фистуле отвореном транслуминалном ангиопластиком 
 балоном  
 Ревизија стенозе артериовенске фистуле отвореном транслуминалном ангиопластиком 
 балоном  

35309-08  Отворена транслуминална ангиопластика балоном са стентом, један стент 

35309-09  Отворена транслуминална ангиопластика балоном са стентом, више стентова 

758  Периферна ангиопластика ласером 

 Укључује: дилацију балона  

35315-00  Перкутана периферна ангиопластика ласером 

35315-01  Отворена периферна ангиопластика ласером 

759 Репарација артериовенске фистуле на врату 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • прекид доводних крвних судова  

34124-00  Репарација једноставне артериовенске фистуле на врату са поновним   
  успостављањем континуитета 

34124-01  Репарација комплексне артериовенске фистуле на врату са поновним   
  успостављањем континуитета 
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760  Репарација артериовенске фистуле на екстремитетима 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • прекид доводних крвних судова  

34121-00  Репарација једноставне артериовенске фистуле на екстремитетима са   
  поновним успостављањем континуитета 

34121-01  Репарација комплексне артериовенске фистуле на екстремитетима са   
  поновним успостављањем континуитета 

761  Репарација артериовенске фистуле на абдомену 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • прекид доводних крвних судова  

34127-00  Репарација једноставне артериовенске фистуле на абдомену са поновним  
  успостављањем континуитета 

34127-01  Репарација комплексне артериовенске фистуле на абдомену са поновним  
  успостављањем континуитета 

762  Остале процедуре репарације у васкуларним областима 

38733-01  Обликовање кавопулмоналног шанта 
 Обликовање шанта горње шупље вене до пулмоналне артерије за проток до: 
 • оба плућна крила (двосмерна Глен процедура) 
 • једног плућног крила (класична Глен процедура) 

 Напомена: Обавља се код урођених болести срца 

33116-00  Ендоваскуларна репарација анеуризме 

 Укључује: протезу (бифуркацију)(ендографт)(цевчицу) 

 
33116-001   Ендоваскуларна репарације анеуризме силазне грудне аортe која не захвата 
  лук аорте 
 
33116-002   Ендоваскуларна репарације анеуризме силазне грудне аортe која захвата лук  
  аорте 
 
33116-003   Ендоваскуларна репарације анеуризме силазне грудне аортe која не захвата  
  висералне артерије 
 
33116-004   Ендоваскуларна репарације анеуризме силазне грудне аортe која захвата  
  висцералне артерије 
 
33116-005   Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која не захвата  
  реналне артеије 
 
33116-006   Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која захвата једну  
  реналну артерију 
 
33116-007   Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која захвата две  
  реналне артерије 
 
33116-008   Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која захвата  
  реналне и горњу мезентерицну артерију 
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33116-009   Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која захвата  
  реналне, горњу мезентерицну артерију и целијацно стабло 
 
33116-0010  Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која захвата једну   
  хипогастрицну артерију 
 
33116-0011  Ендоваскуларна репарација анеуризме абдоминалне аорте која захвата обе  
  хипогастрицне артерије 
 
33116-0012  Ендоваскуларна репарација анеуризме торакоабдоминалне аорте отвореним  
  (фенестрираним) графтом 
 
33116-0013 Ендоваскуалрна репарација анеуризме торакоабдоминалне аорте разгранатим  
  (branch) графтом 
 
33116-0014  Ендоваскуларна репарација дисекције торакалне аорте 
 
33116-0015 Ендоваскуларна репарација малперфузионог синдрома услед дисекције  
  торакалне аорте 
 
90231-00  Замена графта бајпаса са трупа 

 Укључује: затварање крвног суда или крвних судова 

7.15.6 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

763  Процедуре поновне операције у осталим васкуларним областима 

 Искључује: поновну операцију: 
  • коронарне артерије  
  • варикозне вене  

35202-00  Приступ због поновне операције артерија или вена у врату, абдомену или  
  удовима 

 Шифрирати и: 
 • обављену хирушку процедуру или процедуре 

7.15.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

764  Процедуре за екстерни артериовенски шант 

34500-00  Инсерција екстерног артериовенског шанта 

34500-01  Замена екстерног артериовенског шанта 
 Уклањање и реинсерција екстерног артериовенског шанта 
 Ревизија екстерног артериовенског шанта 

34506-00  Уклањање екстерног артериовенског шанта 
 
 Искључује: процедуру са заменом  

13106-00  Тромбектомија екстерног артериовенског шанта 
 Отпушавање екстерног артериовенског шанта 

765  Процедуре хирушког обликовања артериовенске фистуле 

34509-00  Артериовенска анастомоза доњих удова 
 Конструкција артериовенске фистуле доњих удова без графта 
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34509-01  Артериовенска анастомоза горњих удова 
 Конструкција артериовенске фистуле горњих удова без графта 

34512-00  Конструкција артериовенске фистуле са венским графтом 

34512-01  Конструкција артериовенске фистуле са протезом 
 Конструкција артериовенске фистуле са вештачким васкуларним уређајем 

34130-00  Затварање хируршки обликоване артериовенске фистуле на удовима 

34515-00  Тромбектомија артериовенске фистуле 
 Хирушко оспособљавање протока артериовенске фистуле 

34518-00  Корекција стенозе артериовенске фистуле 
                   Корекција стенозе         } 
  Ревизија                         }  артериовенске фистуле (некалсификоване на другом месту) 
 Суперфицијализација  }      

 Укључује:  трансплантацијски patch 

 Искључује: процедуру: 
  • тромбектомијом  
  • транслуминалном ангиопластиком балоном: 
      • отворену  
      • поткожну  
                                     • процедуру корекције стенозе протезе (графта) артериовенског приступног  
  уређаја  

34518-01  Корекција стенозе протезе (графта) артериовенског приступа 
                      Корекција стенозе } 
 Ревизија   }    протезе (графта) артериовенског аксцесног уређаја 

 Укључује: трансплантацијску закрпу 

 Искључује: процедуру транслуминалном ангиопластиком балоном: 

  • отворену  
  • поткожну  

766  Уређај за васкуларни приступ 

 Инфузиони порт 
 Port –A–Cath  
 Резервоар (поткожни) 

 Напомена: Васкуларни приступни уређај је имплантирани венски катетер са 
 причвршћеним резервоаром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • примена фармаколошког средства  
 • пуњење уређаја за уношење лека  

34528-02  Инсeрција васкуларног приступног уређаја 

 Укључује: катетеризацију 
  повезивање уређаја за уношење лека (екстерне инфузионе пумпе) 
  перкутано провлачење (кафованог) катетера 
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34530-06  Ревизија васкуларног приступног уређаја 
 Замена васкуларног приступног уређаја 

 Укључује: катетеризацију 
     искључивање и поновно повезивање уређаја за уношење лека  
          (екстерне  инфузионе пумпе) 
     перкутано провлачење (кафованог) катетера 

 Искључује: одржавање (само) васкуларног приступног уређаја  

34530-05  Уклањање васкуларног приступног уређаја 

 Укључује: искључивање уређаја за уношење лека (екстерне инфузионе пумпе) 

 Искључује: процедуру замене  

768  Транскатетерска емболизација крвних судова 

 Укључује: примену: 
  • балона 
  • спирала 
  • етанола 
  • желатинастог сунђера 
  • лепка 
  • пластичних делића 
  катетеризацију 

35321-02  Транскатетерска емболизација интракранијалних артерија, некласификована  
  на другом месту 

 Искључује: ендоваскуларну оклузију церебралне анеуризме или артериовенске  

  малформације  

35321-08  Транскатетерска емболизација интракранијалних вена, некласификована на  
  другом месту 

 Искључује: ендоваскуларну оклузију церебралне анеуризме или артериовенске  
  малформације  

35321-03  Транскатетерска емболизација крвних судова лица и врата 

35321-04  Транскатетерска емболизација крвних судова груди 

35321-05  Транскатетерска емболизација крвних судова абдомена 
 Транскатетерска емболизација: 
 • целијачних                         } 
 • гастроинтестиналних       } 
 • хепатичких (портна вена)        }           
 • мезентеријских                 }            крвних судова 
 • реналних                           } 
  • спленичних                       }     

35321-06  Транскатетерска емболизација крвних судова карлице 
 Транскатетерска емболизација: 
 • илијачних                                } 
 • оваријумских                         } 
 • материчних                }           крвних судова 
 • вагиналних      }  
 • везикалних     }  

35321-07  Транскатетерска емболизација крвних судова удова 

35321-10  Транскатетерска емболизација осталих крвних судова 
 Транскатетерска емболизација сперматичних вена 
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777  Остале процедуре на артеријама и венама 

30058-01  Контрола постоперативне хеморагије, некласификована на другом месту 

90223-01  Остале васкуларне процедуре 
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ОСМО ПОГЛАВЉЕ 

8. ПРОЦЕДУРЕ НА КРВНОМ СИСТЕМУ И НА СИСТЕМУ 
ОРГАНА ЗА СТВАРАЊЕ КРВИ (БЛОКОВИ 800–817) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

8.1 КОШТАНА СРЖ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

8.1.1 ЕКСЦИЗИЈА 

800  Биопсија коштане сржи 

30087-00  Аспирациона пункција коштане сржи 

 Искључује:  аспирацију коштане сржи и трепанација [БМАТ] 

30084-00  Перкутана биопсија коштане сржи, иглом (метода Јамашиди) 
 Аспирација коштане сржи и трепанација [БМАТ] 

30081-00  Биопсија коштане сржи, хируршка 

 Укључује:  трепанацију 

 Искључује: биопсију коштане сржи: 
  • аспирациона 
  • перкутана 

801  Остале процедуре ексцизије коштане сржи 

13700-00  Прикупљање коштане сржи за трансплатацију 
 Аспирација коштане сржи од донора 
 Узимање коштане сржи од донора, за трансплатацију 

8.1.2 РЕПАРАЦИЈА 

802  Трансплантација коштане сржи/матичне ћелије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хемотерапија 
 • зрачење целог тела 

13706-00  Трансплантација алогене коштане сржи или матичне ћелије, од сродног  
  подударног даваоца 

 Напомена: Подударни донор је: 

  • повезана породица (рођак) 
   • генетски идентични (идентични близанци) 

13706-06  Трансплантација алогене коштане сржи или матичне ћелије, од сродног  
  подударног даваоца, са узимањем узорака за in vitro обраду 

 Напомена: Подударни донор је: 
   • повезана породица (рођак) 
   • генетски идентични (идентични близанци) 
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13706-09  Трансплантација алогене коштане сржи или матичне ћелије, од несродног  
  подударног даваоца 

 Напомена: Несродни донор може да буде: 
   • који одговара, а није у сродству 
   • у сродству, који не одговара 

13706-10     Трансплантација алогене коштане сржи или матичне ћелије, од несродног  
  подударног даваоца, са узимањем узорака за in vitro обраду 
 
                     Напомена: Несродни донор може да буде: 

   • који одговара, а није у сродству 
   • у сродству, који не одговара 

13706-07  Трансплантација аутологне коштане сржи или матичне ћелије 

13706-08  Трансплантација аутологне коштане сржи или матичне ћелије, са узимањем   
  узорака за in vitro обраду 

 

8.1.3 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

803  Остале процедуре на коштаној сржи 

90280-00  Остале процедуре на коштаној сржи                                                                                    
  Инјекција у коштану срж 

8.2 ЛИМФНИ ЧВОРОВИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 
8.2.1 ИНЦИЗИЈА 

804  Инцизије на лимфној структури 

90281-00  Инцизија лимфног  подручја (лимфног слива) 
 Дренажа лимфног чвора 
 Инцизија лимфатичког канала, чвора или лимфног суда 

30317-00  Поновна експлорација лимфног чвора на врату 

8.2.2 ЕКСЦИЗИЈА 

805  Биопсија лимфне структуре 

 Искључује:  аксиларни лимфни чвор  

30075-00  Биопсија лимфног чвора 
 Биопсија лимфaтичке структуре 

 Искључује:  биопсију скаленског чвора  
 путем лапароскопије/лапаротомије за утврђивање проширености  малигнитета: 
 • гинеколошког  
 • лимфома  
 • ако није другачије назначено  

30096-00  Биопсија скаленског чвора 
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806  Процедуре ексцизије лимфног чвора врата 

 Ексцизија цервикалних лимфних чворова 

31423-00  Ексцизија (биопсија) лимфног чвора врата 
 Тотална (појединачна) ексцизија лимфног чвора на врату 

31423-01  Регионална ексцизија лимфних чворова на врату 
 Ограничена ексцизија лимфних чворова на врату 
 Регионална ексцизија лимфних чворова са ексцизијам лимфног дренажног подручја 
 укључујући кожу, поткожно ткиво и масно ткиво 
 

31423-011   Дисекција врата селективна, једнострана 
 
31423-012   Дисекција врата селективна, обострана 

31435-00  Радикална ексцизија лимфних чворова врата 
 Комплетно чишћење свих чворова врата 
 Радикална дисекција врата 
 Ресекција цервикалних лимфних чворова ка мишићу и везивном ткиву 

 Искључује:  радикална ексцизија интраоралне  лезије  
 

31435-001   Модификована радикална дисекција врата једнострана 
 
31435-002   Модификована радикална дисекција врата обострана 
 
31435-003   Радикална дисекција врата једнострана 
 
31435-004   Радикална дисекција врата обострана 
 
31435-005   Проширена радикална дисекција врата једнострана 
 
31435-006   Проширена радикална дисекција врата обострана 

807  Ексцизија унутрашњег млечног лимфног чвора 

30075-11  Ексцизија дубоког лимфног чвора из дојке (млечне жлезде) 

808  Процедуре ексцизије лимфног чвора под пазухом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија лезије дојке  
 • мастектомија 

30332-00  Ексцизија лимфног чвора аксиле  
 Узимање исечка из аксиле 
 Биопсија појединачног аксиларног  лимфног чвора 
 Ексцизија једног аксиларног лимфног чвора 
 Тотална (појединачна) ексцизија аксиларног лимфног чвора  

 Искључује: биопсију сентинел чвора или ексцизију  

 

 

 

 



211 
 

 

30300-00  Биопсија сентинел лимфног (лимфни чвор стражар) чвора 
 Ексцизија сентинел лимфног чвора (чворова) на I, II или III нивоу (спрату)  аксиле 

 Напомена: Ниво I укључује чворове од доњег спрата аксиле  до доње ивице малог  

  грудног мишића 
   Ниво II укључује аксиларни садржај до горње ивице малог грудног мишића 
   Ниво III укључује аксиларни садржај који се простире до врха аксиле 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • ексцизија аксиларних лимфних чворова: 
 • радикална 
 • регионална 
 • инјекција радиоизотопа и мапирање (лимфосцинтиграфија) чворног басена 

30335-00  Регионална ексцизија лимфних чворова аксиле 
 Ниво I ексцизије лимфних чворова аксиле 
 Ограничена ексцизија лимфних чворова аксиле 
 Ниска аксиларна дисекција или ексцизија 
 Регионална ексцизија лимфног чвора са ексцизијам лимфног дренажног подручја 
 укључујући масно ткиво 

 Напомена: Ниво I укључује чворове од доњег нивоа (спрата) аксиле до доње ивице 
 малог грудног мишића 

 Искључује:  биопсију или ексцизију сентинел лимфног чвора 

30336-00  Радикална ексцизија лимфних чворова  аксиле 
 Комплетно чишћење свих чворова у аксили 
 Ексцизија лимфних чворова нивоа II или III аксиле  
 Средња или висока аксиларна  дисекција или ексцизија  

 Напомена: Ниво II укључује аксиларни садржај до горње ивице малог грудног мишића 
 Ниво III укључује садржај који се простире до врха аксиле 

 Искључује:  биопсију или ексцизију сентинел лимфног чвора  

809  Процедуре ексцизије лимфног чвора препоне 

 Ексцизија ингвиналног лимфног чвора  

30329-00  Ексцизија лимфног чвора препоне 
 Потпуна (појединачна) ексцизија лимфног чвора препоне 
 

30329-001  Биопсија сентинел лимфног чвора препоне 
                      Ексцизија сентинел лимфног чвора препоне 
            
30329-01    Регионална ексцизија лимфних чворова препоне 
 Ограничена ексцизија лимфних чворова препоне 

 Регионална ексцизија лимфних чворова са ексцизијом лимфног дренажног подручја 

 укључујући масно ткиво 

30330-00  Радикална ексцизија лимфних чворова препоне 
 Комплетно чишћење свих лимфних чворова препоне 

  Ресекција препонских лимфних чворова у правцу мишића и везивног ткива 

810  Процедуре ексцизије лимфних чворова код гинеколошког малигнитета 

 Искључује:  извођење лапаротомије за утврђивање нивоа лимфома  

35723-00  Лапароскопско узимање узорка лимфног чвора карлице или абдомена за  
  утврђивање нивоа гинеколошког малигнитета  
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 Укључује:  узимање узорка ретроперитонеалних лимфних чворова 

35723-01  Узимање узорка лимфног чвора карлице или абдомена за утврђивање нивоа  
  гинеколошког малигнитета  
 Извођење лапаротомије за утврђивање нивоа гинеколошког малигнитета укључујући 
 узимање узорака лимфних чворова карлице,абдомена, и ретроперитонеалних чворова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хистеректомија 

35723-02  Лапараскопско узимање узорка пара-аорталног лимфног чвора за утврђивање  
  нивоа гинеколошког малигнитета 

35723-03  Узимање узорка пара-аорталног лимфног чвора за утврђивање нивоа   
  гинеколошког малигнитета 
 Извођење лапаротомије за утврђивање нивоа гинеколошког малигнитета укључујући 
 узимање узорака пара-аорталних лимфних чворова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хистеректомија 

35551-00  Радикална ексцизија лимфних чворова карлице путем лапароскопије због  
  гинеколошког малигнитета  

35551-01  Радикална ексцизија лимфних чворова карлице због гинеколошког малигнитета 

 Искључује:  процедуру са хистеректомијом 

811  Процедуре ексцизије лимфног чвора на другим местима 

 Искључује:  хистеректомију са ексцизијом лимфних  чворова карлице 

90282-00  Ексцизија лимфног чвора на другом месту 
 Тотална (једноставна) ексцизија лимфног чвора на другом месту, некласификована на 
 другом месту 

 Искључује: процедуру утврђивање нивоа малигнитета: 
  • гинеколошког  
  • лимфома  
  • ако другачије није назначено 

90282-01  Регионална ексцизија лимфног чвора на другом месту 
 Ограничена ексцизија лимфних чворова на другом месту ако није другачије назначено 

 Регионална ексцизија лимфних чворова са ексцизијам лимфног дренажног подручја, 

 укључујући кожу, везивно и масно ткиво 

 Искључује: процедуру за одређивање нивоа малигнитета: 
  • гинеколошког 
  • лимфома  
  • некласификовано на другом месту 

37607-00  Радикална ексцизија ретроперитонеалних лимфних чворова  
 Радикална дисекција ретроперитонеалних лимфних чворова 

 Искључује:  процедуру са: 

  • ексцизијом ретроперитонеалне неуро-ендокрине лезије 
  • хистеректомијом 
  • радикалном нефректомијом  
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37610-00  Радикална ексцизија ретроперитонеалних  лимфних чворова, редом 
 Радикална дисекција ретроперитонеалних лимфних чворова пратећи претходну 
 ретроперитонеалну: 
  • хемиотерапију 
  • дисекцију 
  • рентгенско зрачење 

 Искључује : процедуру са: 

  • ексцизијом ретроперитонеалне неуро-ендокрине лезије  
  • хистеректомијом 
  • радикалном нефректомијом  

90282-02  Радикална ексцизија лимфних чворова на другом месту 
 Комплетно чишћење свих лимфних чворова на другом месту, некласификовано на 
 другом месту 
 Ресекција лимфних чворова  према мишићу и везивном ткиву 

 Искључује: процедуру за одређивање нивоа малигнитета: 
  • гинеколошког 
  • лимфома 
  • некласификовано на другом месту 
  процедуру код лимфних чворова карлице за: 
  • гинеколошки малигнитет 
  • хистеректомију 
  • радикалну простатектомију и реконструкцију врата бешике 

8.2.3 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

812  Остале процедуре на структурама лимфног система 

90284-00  Перкутано одстрањење лимфокеле 
 Аспирација (са склеротерапијом) лимфокеле 

90284-01  Лапароскопско уклањање лимфокеле 
 Лапараскопска: 
 • дренажа   } лимфокеле 
 • марсупиализација  }  

90284-02  Уклањање лимфокеле 
 Дренажа   } лимфокеле 
 Марсупиализација }  

90283-00  Остале процедуре на структурама лимфног системаоцедуре на структурфтава 
 Анастомоза  }  
 Дилатација  }  
 Лигатура   }  
 Облитерација  } периферног лимфног система 
 Реконструкција  }  
 Репарација  }  
 Трансплантација  }  
 Кориговање лимфоедема удова некласификовано на другом месту 

 Искључује: ексцизију лимфодерматозног ткива 
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8.3 СЛЕЗИНА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

8.3.1 ИНЦИЗИЈА 

813  Процедуре инцизије на слезини 

30375-20  Спленотомија 
 Пункција слезине 

8.3.2 ЕКСЦИЗИЈА 

814  Биопсија слезине 

30094-03  Перкутана биопсија слезине [иглом] 
 Аспирациона биопсија слезине 

30075-09  Биопсија слезине 

 Искључује: перкутану биопсију слезине 

815  Остале процедуре ексцизије на слезини  

30596-00  Парцијална спленектомија 

30597-00  Спленектомија 
 Ексцизија слезине 
 Тотална спленектомија 

 Укључује:  торако-абдоминалну инцизију 

 Искључује:  лапароскопску спленектомију 
        делимичну спленектомију 
        процедуру са панкреатектомијом 

31470-00  Лапароскопска спленектомија 

  Искључује: делимичну спленектомију 

8.3.3 РЕПАРАЦИЈА 

816  Репарација слезине 

30596-01  Спленорафија 
 Репарација напукле слезине 

8.3.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

817  Остале процедуре на слезини 

30375-21  Остале процедуре на слезини 
 Ексцизија код: 
 • акцесорна слезина 
 • тумора слезине 
 Трансплантација слезине 
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ДЕВЕТО ПОГЛАВЉЕ 

9. ПРОЦЕДУРЕ НА ДИГЕСТИВНОМ СИСТЕМУ 
(БЛОКОВИ 850–1011) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

9.1 ЈЕДЊАК 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.1.1 ИСПИТИВАЊЕ 

850  Езофагоскопија 

41816-00  Ригидна езофагоскопија 

 Укључује:  процедура преко вештачке стоме 

 Искључује: процедуру са биопсијом 

41816-001   Ригидна фибероптичка езофагоскопија 

30473-03  Езофагоскопија 
 Флексибилна езофагоскопија 

 Искључује: процедуру са: 

        • биопсијом 
       • уклањањем страног тела 

30473-031   Флексибилна фибероптичка езофагоскопија 

9.1.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

851  Ендоскопска склерозација лезије једњака 

 Инјекција склерозирајућег агента 

 Укључује: варикозитет: 
  • езофагеални 
  • езофагогастричног споја 

30476-00  Ендоскопска склерозација некрвареће лезије једњака 

30476-01  Ендоскопска склерозација некрвареће лезије езофагогастричног прелаза 

30478-06  Ендоскопска склерозација крвареће лезије једњака 

30478-09  Ендоскопска склерозација крвареће лезије езофагогастричног прелаза 

852  Уклањање страног тела из једњака 

41825-00  Екстракција страног тела из једњака ригидним ендоскопом 

30478-10  Екстракција страног тела из једњака флексибилним ендоскопом 
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853  Остале процедуре примене, инсeрције и одстрањења на једњаку  

30490-00  Ендоскопска уградња протезе једњака 
 Ендоскопска уградња стента једњака: 
 • проширивог 
 • непроширивог 

 Укључује:  дилатацију једњака 

30490-01  Ендоскопска замена протезе једњака 
 Ендоскопска замена стента једњака 

 • проширивог 
 • непроширивог 

 Укључује:  дилатацију једњака 

30490-02  Ендоскопско уклањање протезе једњака 
 Ендоскопско уклањање стента једњака: 
 • проширивог 
 • непроширивог 

 Искључује: процедуру са заменом  

9.1.3 ИНЦИЗИЈА 

854  Езофагогастрична миотомија 

 Искључује: процедуру са: 
  • затварањем отвора на дијафрагматском хијатусу 
  • фундопластика 
  • фундопластика са затварањем отвора на дијафрагматском хијатусу 

30532-00  Езофагокардиомиотомија, лапароскопским приступом 

30532-02  Езофагокардиомиотомија, абдоминалним приступом 

30532-04  Езофагокардиомиотомија, торакалним приступом 

30532-041   Трансторакална езофагомиотомија са дивертикулопексијом 

30532-042   Трансторакална езофагомиотомија са дивертикулектомијом 

 Укључује:  антирефлукс процедуру 

855  Остале процедуре инцизије на једњаку 

30293-02  Езофаготомија 

9.1.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

856  Процедуре деструкције на једњаку 

30479-00  Ендоскопска терапија једњака ласером 
 Ендоскопска терапија једњака ласером за: 
 • бенигне васкуларне лезије 
 • дилатацију 
 • неоплазију 

30478-11  Езофагоскопија са дијатермијом 

30478-12  Езофагоскопија са коагулацијом помоћу термокоагулационе сонде 
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30478-19  Езофагоскопија са осталим коагулацијама 
 Коагулација Аргон плазмом  

30476-02  Ендоскопско бендирање верикозизета једњака 
 Ендоскопско бендирање варикозитета езофагогастричног споја 

9.1.5 ЕКСЦИЗИЈА 

857  Ресекција једњака код деце 

 Искључује: процедуру са заменом једњака 

43906-00  Парцијална ресекција једњака са анастомозом, код деце 

43906-01  Тотална ресекција једњака са анастомозом, код деце 

858  Езофагектомија са  абдоминалном и торакалном мобилизацијом 

 Искључује:  процедуру са мобилизацијом, абдоминалном и: 
  • цервикалном 
  • трансторакалном 
 

30545-00   Езофагектомија са интерпозицијом кратког сегмента дебелог црева по Белсију 
 (Belsey) 
 
30545-01   Дистална езофагектомија, тотална гастректомија и радикална 
 лимфаденектомија са реконструкцијом по методи Roux-en-Y изолованим 
 торакоабдоминалним приступом 
 
30550-00   Трансторакална езофагектомија са езофаго-колопластиком и езофаго-коло   
   анастомозом на врату 
 
30550-01   Трансторакална езофагектомија са езофаго-јејунопластиком и езофаго-јејуно  
   анастомозом на врату  

859  Езофагектомија абдоминалном и цервикалном мобилизацијом 

 Укључује:  антериорно или постериорно медијастинално постављање 

 Искључује:  процедуру помоћу мобилизације, абдоминалне и: 

  • торакалне 
  • трансторакалне 
 

30541-00    Трансхијатална езофагектомија са езофаго-гастропластиком и езофаго-гастро 
 анастомозом на врату 
 
30541-01    Трансхијатална езофагектомија са езофаго-јејунопластиком и езофаго-јејуно 
 анастомозом на врату 

860  Езофагектомија абдоминалном и трансторакалном мобилизацијом 

 Искључује: процедуру помоћу абдоминалне мобилизације и: 
  • цервикалне 
  • торакалне 
 

30535-00   Трансторакална езофагектомија са езофаго-гастропластиком и 
 интраторакалном езофаго-гастро анастомозом по Ајвор Луису (Ivor-Lewis) 
 
30535-001   Трансторакална езофагектомија, "two-field standard" лимфаденектомија са 
        езофаго-гастропластиком и интраторакалном езофаго-гастро анастомозом по  
 Ivor-Lewis-у 
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30535-002   Трансторакална езофагектомија, "two-field extended" лимфаденектомија са  
 езофаго-гастропластиком и интраторакалном езофаго-гастро анастомозом по  
 Ivor-Lewis-у  
 
30535-003   Трансторакална езофагектомија, "two-field total" лимфаденектомија са езофаго- 
 гастропластиком и интраторакалном езофаго-гастро анастомозом по Ivor-
 Lewis-у 
 
30535-004   Трансторакална езофагектомија, "three-field" лимфаденектомија са езофаго-
 гастропластиком и интраторакалном езофаго-гастро анастомозом по Ivor-
 Lewis-у 
 
30536-00   Трансторакална езофагектомија са езофагогастропластиком и езофаго-гастро 
 анастомозом на врату 
 
30536-001  Трансторакална езофагектомија, "two-field standard" лимфаденектомија са  
       езофаго-гастропластиком и езофаго-гастро анастомозом на врату 
 
30536-002  Трансторакална езофагектомија, "two-field extended" лимфаденектомија са  
 езофаго-гастропластиком и езофаго-гастро анастомозом на врату 
 
30536-003  Трансторакална езофагектомија, "two-field total" лимфаденектомија са езофаго- 
 гастропластиком и езофаго-гастро анастомозом на врату 
 
30536-004  Трансторакална езофагектомија, "three-field" лимфаденектомија са езофаго- 
 гастропластиком и езофаго-гастро анастомозом на врату 
 
30536-01   Трансторакална езофагектомија са вратном езофагостомом и гастростомом 
 (Први акт) 
 
80860-00   Дистална езофагектомија, ресекција проксималног дела желуца и 
 интерпозиција кратког сегмента танког црева по Merendinu 

861  Остале процедуре ексцизије на једњаку 

 
41822-00    Ригидна езофагоскопија са биопсијом 
 
30473-04    Езофагоскопија са биопсијом 
 
30478-13    Езофагоскопија са ексцизијом лезије  
       Ендоскопска езофагеална полипектомија 
 

90297-00    Ендоскопска ресекција мукозе једњака 
 
30559-00    Локална ексцизија лезије једњака  
   Езофагеална полипектомија 
 

30294-00   Цервикална езофагектомија 

  Укључује:   езофагектомију 
   пластичну реконструкцију 
   трахеотомију 
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9.1.6 РЕПАРАЦИЈА 

862  Дилатација једњака 

 Напомена: Изводи се због стриктуре 

 
41828-00     Неендоскопска дилатација једњака 
 
41831-00     Ендоскопска пнеуматска дилатација једњака 
 
41832-00     Ендоскопска дилатација једњака балоном  

  Укључује: процедуру уз коришћење интервентних визуелних техника                                                                

 
41819-00    Остале ендоскопске дилатације једњака  

 Искључује: процедуру уз помоћ ласера 

     процедуру са уградњом протезе 

 
41819-001   Ретроградна дилатација стенозе једњака 

863  Езофагогастрична миотомија и репарација лапароскопским приступом 

30532-05    Езофагогастрична миотомија, лапароскопским приступом и затварањем отвора   
   дијафрагматичног хијатуса 
 
30533-04    Езофагогастрична миотомија, лапароскопским приступом, са фундопластиком 
 
30533-05    Езофагогастрична миотомија, лапароскопским приступом, са фундопластиком  
 и затварањем отвора дијафрагматичног хијатуса 

864  Езофагогастрична миотомија и репарација абдоминалним приступом 

64  Искључује: процедуру лапароскопским приступом 

 
30532-01    Езофагогастрична миотомија, абдоминалним приступом, са затварањем 
 отвора дијафрагматичног хијатуса 
 
30533-00    Езофагогастрична миотомија, абдоминалним приступом, са фундопластиком 
 
30533-01    Езофагогастрична миотомија, абдоминалним приступом, са фундопластиком и  
 затварањем отвора дијафрагматичног хијатуса 

865  Езофагогастрична миотомија и репарација торакалним приступом 

  Искључује: процедуру лапароскопским приступом 
 

30532-03    Езофагогастрична миотомија, торакалним приступом, са затварањем отвора   
 дијафрагматичног хијатуса 
 
30533-02    Езофагогастрична миотомија, торакалним приступом, са фундопластиком 
 
30533-03    Езофагогастрична миотомија, торакалним приступом, са фундопластиком и  
 затварањем отвора дијафрагматичног хијатуса 
 
 
 
 



220 
 

866  Поправак атрезије једњака 

 Искључује: езофагостому   

 
43855-00    Одложена примарна анастомоза атрезије једњака  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • затварање стоме 

 
43843-00    Репарација атрезије једњака 

 Укључује:  анастомозу 

 
43843-01    Репарација атрезије једњака са репарацијом дисталне трахеоезофагеалне 
 фистуле  
                   Репарација атрезије једњака са репарацијом: 
   • бронхо-езофагеалних фистула 
   • трахео-езофагеалних фистула некласификовано на другом месту 

 Укључује:  анастомозу 
 

 Искључује: процедуру са поправком мултиплих дисталних трахео-        
  езофагеалнихфистула  

 
43843-02     Репарација атрезије једњака са репарацијом проксималне или мултиплих  
 трахео-езофагеалних фистула  
 Репарација атрезије једњака са репарацијом мултиплих дисталних трахео-
 езофагеалних фистула  

   Укључује: анастамозу 

 
43903-00    Замена једњака цревном вијугом, код деце 
  Укључује: ресекцију једњака 

 Напомена: изведи се при: 

 • атразији једњака 
 • стриктури једњака 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • микрохируршка анастамоза крвних судова  
 • поправка нерава 

867  Остале процедуре при репарацији једњака 

30293-00  Езофагостомија 
 Екстериоризација езофагеалне кесе 
 Спољашња фистулизација једњака 
 

30293-01     Затварање езофагостоме 

 Укључује:  пластичну реконструкцију 

 
30560-00     Репарација перфорације једњака 
 
30606-00     Езофагеална транссекција помоћу стејплера  

  Укључује: деваскуларизацију 

 
90300-00     Репарација дупликатуре једњака  
  Ексцизија дупликационе цисте једњака 
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9.1.7 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

868  Процедуре реконструкције једњака 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • микрохируршка анастамоза крвних судова  
 • репарација нерава 

  Искључује: ресекцију и замену једњака користећи црево, код деце 

 

30554-00     Езофагектомија са реконструкцијом помоћу слободног режња јејунума 
 
30554-01     Езофагектомија са реконструкцијом са неким другим слободним режњем  
  Езофагектомија са реконструкцијом са слободним режњем: 
 • дебелог црева 
 • радиална подлактица [РФФФ] 

 
90954-00    Остале реконструкцијске процедуре на једњаку 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • режањ  

 
90954-001   Реконструкција једњака дугим сегментом колона (езофаго-колопластика) као  
 by- pass  процедура   
 
90954-002   Реконструкција једњака дугим сегментом колона (фаринго-колопластика) као 
         by-pass  процедура 

9.1.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

869  Остале процедуре на једњаку 

38456-20     Остали интраторакални поступци на једњаку 
 
38456-201   Трансцервикална дренажа врата и медијастинума 
  
90301-00     Остале процедуре на једњаку 
 
90301-001  Оперативна екстракција страног тела из цервикалног дела једњака 
 
90301-002  Оперативна екстракција страног тела из торакоабдоминалног дела једњака 

9.2 ЖЕЛУДАЦ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.2.1 ПРОЦЕДУРЕ ПРИМЕНЕ, ИНСЕРЦИЈЕ И ОДСТРАЊЕЊА НА ЖЕЛУЦУ 

870  Процедуре примене, инсercије и уклањања на желуцу 

 
30478-07    Ендоскопска скелрозација лезије желуца или дуоденума  
  Инјекција склерозирајућег агенса 

 Укључује:  дуоденалне варикозитете 

  варикозитете желуца 

 Искључује: лезију/е на споју једњака и желуца (езофаго-гастрични спој) 
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30483-00    Уградња перкутаног неендоскопског дугмета гастростоме 
   Замена неендоскопског дугмета гастростоме 
 
30481-00    Иницијална уградња цеви перкутане ендоскопске гастростоме (ПЕГ) 
 
30482-00    Поновна уградња цеви перкутане ендоскопске гастростоме (ПЕГ) 
 Замена цеви перкутане ендоскопске гастростоме (ПЕГ) 
 
30478-08    Уклањање цеви гастростоме 
 Уклањање: 
 • неендоскопског дугмета гастростоме 
 • цеви перкутане ендоскопске гастростоме (ПЕГ) 

 Искључује:  процедуру са заменом: 
  • неендоскопског дугмета гастростоме 
  • цеви перкутане ендоскопске гастростоме 

9.2.2 ИНЦИЗИЈА 

871  Гастротомија 

30375-06  Гастротомија 

30375-15  Гастротомија са одстрањењем страног тела 

872  Ваготомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 контрола крварења из пептичког улкуса 

 
30496-00    Селективна ваготомија 
 Трункусна ваготомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • локална ексцизија лезије желуца 

 Искључује: процедуру са: 
  • гастро-ентеростомијом 
  • парцијалном гастроентеростомијом и анастомозом: 
  • гастродуодендалном 
  • гастројејуналном 
  • Rоux-en-Y реконструкцијом 
 

30499-00     Високо селективна ваготомија 

 Искључује: процедуру са: 
  • дилатацијом пилоруса 
  • дуоденопластиком 

873  Остале процедуре инцизије на желуцу 

43930-00    Пилоромиотомија 
 
30375-22    Трансабдоминална гастроскопија 
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9.2.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

874 Процедуре деструкције на желуцу 

30505-00    Контрола крварећег пептичког улкуса 

 Укључује:  клинасту ресекцију желуца 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • ваготомија: 
     • високо селективна 
    • селективна [трункусна] 

 Искључује: процедуру путем гастричне ресекције  

 
30476-03    Ендоскопско бендирање варикозитета желуца 
 

9.2.4 ЕКСЦИЗИЈА 

875  Парцијална гастректомија 

 Искључује: процедуру са селективним (трункусном) ваготомијом 

 
30518-00    Парцијална дистална гастректомија са гастродуоденалном анастомозом 
 
30518-01    Парцијална дистална гастректомија са  гастројејуналном анастомозом 
 
30518-02    Парцијална проксимална гастректомија са езофагогастричном анастомозом 

 

876  Парцијална гастректомија после претходног поступка лечења пептичког  
  улкуса 

 Напомена: Изводи се само са историјом гастректомије, ваготомије или сличног 

 поступка код болести пептичког улкуса  

 Искључује : процедуру са селективном [трункусном] ваготомијом 

 
30503-00    Парцијална гастректомија са гастродуоденалном анастомозом након 
 претходног поступка лечења пептичког улкуса 

 
30503-01    Парцијална гастректомија са гастројејуналном анастомозом након претходног 

 поступка лечења пептичког улкуса 
 
30503-02    Парцијална гастректомија са Rоux-en-Y реконструкцијом након претходног 

 поступка лечења пептичког улкуса  

877  Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом 

 Селективна (трункална) ваготомија са парцијалном гастректомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • контрола крварења пептичког улкуса 

 Искључује: процедуре након претходног поступка лечења пептичког улкуса 

 
30497-00    Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом и гастродуоденалном 
 анастомозом 
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30497-01    Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом и гастројејуналном 
 анастомозом 
 
30497-02    Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом и Rоux-en-Y 
 реконструкцијом 

878  Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом након претходног  
  поступка лечења пептичког улкуса 

 Селективна ваготомија након претходног поступка лечења пептичког улкуса 

 Напомена: Изводи се само са историјом ваготомије, гастректомије или сличног 
 поступка код болести пептичког улкуса 

 
30503-03    Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом и гастродуоденалном 
 анастомозом након претходног поступка лечења пептичког улкуса 
 
30503-04    Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом и гастројејуналном 
 анастомозом након претходног поступка лечења пептичког улкуса 
 
30503-05    Селективна ваготомија са парцијалном гастректомијом и Rоux-en-Y 
 реконструкцијом након претходног поступка лечења пептичког улкуса 

879  Остале гастректомије     

 Укључује:  анастомозу 

     спленектомију 
 

30523-00    Субтотална гастректомија 
  Субтотална радикална гастректомија 

 Укључује:  дисталну панкреатекомију 
     проширену дисекцију чворова 
 

30521-00    Тотална гастректомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • езофагектомија са абдоминалном и трансторакалном мобилизацијом 

 
30521-001   Дистална езофагектомија, тотална гастректомија и радикална   
                    лимфаденектомија са реконструкцијом по методи Roux-en-Y трансхијаталним   
                    приступом 

30524-00    Проширена тотална гастректомија   

 Укључује:  дистални једњак 

  панкреас 
  колон 
  јетру 
  слезину 
                                      проширену дисекцију чворова 

 Искључује:  субтоталну радикалну гастректомију 

880  Остале процедуре ексцизије на желуцу 

30075-12    Биопсија желуца 
 
30520-00    Локална ексцизија лезије желуца  
 
 Искључује: процедуру са парцијалном гастректомијом 
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90297-01  Ендоскопска ресекција желудачне мукозе 
 
30509-00    Контрола крварења из пептичког улкуса ресекцијом желуца  
  
   Искључује: процедуру код клинасте ресекције желуца 

 
9.2.5 РЕПАРАЦИЈА 

881  Гастростомија или гастроентеростомија 

 Искључује: гастрични бајпас због морбидне гојазности  

 

30375-07  Гастростомија 
 

90302-00 Гастростомија са проласком трајне трансанастомозне цеви  
 
30515-00      Гастро-ентеростомија 
 
 Укључује: гастродуоденостомију 

 Искључује: процедуру са: 

  • панкреатикодуоденектомијом 
  • селективном [трункусном] ваготомијом 

882  Ендоскопска дилатација стриктуре желуца 

30475-00 Ендоскопска дилатација стриктуре желуца  

 Искључује:  процедуру за  гастродуоденалну стриктуру 

 
30475-01 Ендоскопска дилатација гастродуоденалне стриктуре  

 Искључује:  процедуру за гастричну стрктуру 

883 Пилоропластика 

30375-13  Пилоропластика 

 Искључује: процедуру са селективном [трункалном] ваготомијом  

884  Остале ваготомије са репарацијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • контрола крварења пептичког улкуса 
 

30496-02    Селективна ваготомија са гастро-ентеростомијом 
 Трункална ваготомија са гастро-ентеростомијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • локална ексцизија лезије желуца 

30496-01  Селективна ваготомија са пилоропластиком 
 Трункална ваготомија са пилоропластиком  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • локална ексцизија лезије желуца 
 

30502-00    Високо селективна ваготомија са дилатацијом пилоруса 
 
30500-00    Високо селективна ваготомија са дуоденопластиком 
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886  Фундопластика 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • гастростомија 

30530-00  Фундопликација са кардиопексијом 

30527-00  Фундопликација лапароскопским приступом 
 Нисенова (Nissen) фундопликација путем лапароскопије 

30527-01  Фундопликација, лапароскопским приступом, са затварањем дијафрагмалног  
  хијатуса 
 Нисенова(Nissen) фундопликација путем лапароскопије, са затварањем дијафрагмалног 

 хијатуса 

30527-02  Фундопликација, абдоминалним приступом 
 Нисенова (Nissen) фундопликација 

30527-03  Фундопликација, абдоминалним приступом, са затварањем дијафрагмалног  
  хијатуса 
 Нисенова (Nissen) фундопликација са затварањем дијафрагмалног хијатуса 

30529-00  Фундопликација, абдоминалним приступом, са езофагопластиком 

 Укључује:  продуживање једњака 

30527-04  Фундопликација, трансторакалним приступом 

30527-05  Фундопликација, трансторакалним приступом, са затварањем дијафрагмалног  
  хијатуса 

30529-01  Фундопликација, трансторакалним приступом, са езофагопластиком 

 Укључује:  продуживање једњака 

31466-00  Ревизиона фундопликација 

80886-00     Предња гастропексија по Boerhema-у 

80886-01     Предња гастропексија по Boerhema-у, лапараскопски 

80886-02     Езофаго-фундо-френопексија по Lortat-Jacob-у 

80886-03     Езофаго-фундо-френопексија по Lortat-Jacob-у, лапароскопски 

80886-04     Парцијална фундопластика 

  Укључује: предњу и задњу фундопластику по Toupet-у i Dor-у 

80886-05     Парцијална фундопластика, лапароскопски 

  Укључује: предњу и задњу фундопластику по Toupet-у i Dor-у 

887  Остале репарације желуца 

90296-00  Ендоскопска контрола пептичког улкуса или крварења  
 Ендоскопски: 
 • клипинг улкуса (дуоденалног) (гастричног) или крвареће лезије 
 • терапија Малори-Вајс (Mallory-Weiss) лацерације 

90342-02  Шав код лацерације желуца 
 Гастрорафија 
 Прешивање Малори-Вајс (Mallory-Weiss) лацерације 
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30375-10  Шав перфорираног улкуса 
 Прешивање: 
 • дивертикулума за перфорирани улкус 
 • перфорираног улкуса (дванаестопалачног црева),(желуца) 

90339-00  Затварање гастростомије 

30375-12  Репозиционирање гастричног волвулуса 

90303-00  Репарација гастричне дупликације 
 Ексцизија гастричне дупликационе цисте 
 Репарација пилорусне дупликације 

90304-00  Остале репарације на желуцу 

9.2.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

888  Реконструкцијске процедуре на желуцу 

30517-00  Реконструкција пилоропластике 

30517-01  Реконструкција гастро-ентеростомије 
 Реконструкција гастро-дуоденостомије 

9.2.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

889  Поступци због прекомерне гојазности 

14215-00     Ревизија гастричног прстена 
 Додавање или уклањање течности (сланог раствора) из резервоара имплатираног у 
 гастрични повез 
 Подешавање гастричног повеза 
 Замена имплатираног резервоара гастричног повеза 
 

14215-001   Уклањање желудачног прстена, лапароскопски 
 
30511-01    Лапароскопска редукција желуца  
 Лапароскопско подешавајуће гастрично подвезивање   

 

30511-011  Лапароскопско пласирање гастричног прстена   

30511-00  Редукција желуца 
 Гастрично: 
 • подвезивање 
 • стејпловање 
 Гастропластика због прекомерне гојазности  

30512-00  Гастрични бајпас 

 Укључује:  анастомозу 

 
30512-01    Лапароскопска билиопанкреасна диверзија 

   Укључује: анастомозу 
  холецистектомију 

30512-02  Билиопанкреасна диверзија 

 Укључује:  анастомозу 
  холецистектомију 
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30514-00    Хируршко преиначење поступка лечења прекомерне гојазнсоти 

90950-00  Инсeрција желудачног балона 

890  Остале процедуре на желуцу 

90305-00  Остале процедуре на желуцу 

 
9.3 ТАНКО ЦРЕВО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.3.1 ИСПИТИВАЊЕ 

891  Експлорација танког црева 

30581-01  Експлорација дуодендума 

 Искључује:  процедуру са уклањањем лезије 

 
32095-00 Ендоскопски преглед танког црева кроз вештачку стому  
  
 Укључује: биопсију 

9.3.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

892  Поступци примене, инсерције или одстрањења на танком цреву 

 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon)           

30487-00  Пласирање сонде у танко црево 

 Укључује:  биопсију 
 

30478-05    Перкутана ендоскопска јејуностомија  [ПЕЈ] 
 
90306-00    Лапароскопска уградња сонде за храњење, јејуностомија   
 
31462-00    Уградња сонде за храњење, јејуностомија 
   
92068-00    Ендоскопска инсерција протезе дуоденума 
 Ендоскопска инсерција дуоденалног стента: 
 • металног (Wалстент) 
 • пластичног 

 Укључује:  дилатацију дуоденума 
 

92068-01    Ендоскопска замена протезе дуоденума 
                    Ендоскопска замена стента дуоденума: 
 • металног (Wалстент) 
 • пластичног 

 Укључује:  дилатацију дуоденума 

92068-02     Ендоскопско уклањање протезе дуоденума 
                     Ендоскопско уклањање стента дуоденума: 
 • металног (Wалстент) 
 • пластичног 

 Искључује:  процедуру са заменом 
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9.3.3 ИНЦИЗИЈА 

893  Ентеротомија 

30375-03 Ентеротомија танког црева 
                Дуоденотомија 
                   Илеотомија 
                   Јејунотомија 
                       
                      Укључује: уклањање калкулуса 

  Искључује: процедуру изведену интраоперативно за ендоскопски преглед танког црева 

 
30568-00 Ендоскопски преглед танког црева путем интраоперативне ентеротомије 

894  Остале процедуре инцизије на танком цреву 

30569-00 Ендоскопски преглед танког црева путем лапаротомије 

   Укључује: биопсију 

9.3.4 ЕКСЦИЗИЈА 

895  Ресекција танког црева 

30566-00 Ресекција танког црева са анастомозом 
 
30565-00 Ресекција танког црева са формирањем стоме 

896  Остале процедуре ексцизије на танком цреву 

30075-13  Биопсија танког црева 
 
30580-00  Ексцизија лезије дуоденума 

 Укључује:  процедуру са експлорацијом 

 Искључује:  процедуру путем панендоскопије  

30580-001  Панкреас презервирајућа ресекција дуоденума  
 
30375-09    Ексцизија Мекеловог дивертикулума 

9.3.5 РЕПАРАЦИЈА 

897  Стоме танког црева 

32069-00    Формирање резервоара илеостоме   
 Формирање континентне илеостоме 
 Формирање инконтинентне илеостоме 

   Укључује: конверзију постојеће илеостоме 
    изолацију и ресекцију црева  

  Искључује: процедуре диверзије уринарног система 

 

 



230 
 

30375-29  Привремена илеостома 
 Loop илеостомија  

 Искључује : процедуру са: 
  • колектомијом, тоталном 
  • тоталном  проктоколектомијом 
 

30375-291  Формирање биполарне илеостоме 
 

30375-01  Остале ентеростомије 
 Дуоденостомија 
 Перманентна илеостомија 

 Искључује: илеостомију са: 
              • колектомијом, тоталном 
              • проктоколектомијом, тоталном  јејуностомијом 

30515-01  Ентероколоанастомоза 
 Илеоколонична анастомоза 

30515-02  Ентероентероанастомоза 
 Rоux-en-Y реконструкција 

  Искључује: дуоденодуоденостомију 
   дуоденојејуностомију 
  процедуру са парцијалном гастректомијом 

43807-00  Дуоденодуоденостомија 
 Дуоденојејуностомија за неонаталну атрезију или стенозу  

898  Репозиције  танког црева 

30375-08     Репозиција инвагинације танког црева   
 
30375-18     Репозиција волвулуса танког црева 

899  Затварање стоме танког црева 

30562-00     Затварање биполарне илеостоме 
 Затварање привремене илеостоме 
 

30562-01     Затварање илеостоме са успостављањем континуитета црева, без ресекције 

  Искључује: процедуру након Хартманове (Hartmann)процедуре 
  процедуру са ресекцијом и формирањем илеалног резервоара  
 

30562-04     Затварање осталих стома танког црева 

900  Репарација танког црева  

 Укључује:  сужење танког црева 

 
43810-00    Репарација танког црева са једном анастомозом 
 
43810-01    Репарација танког црева са мултиплим анастомозама 

901  Остале репарације танког црева 

30564-00    Пластика стриктуре танког црева 
 
30375-24    Шав танког црева 
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90340-00    Затварање фистула танког црева 

 Укључује:  фистулу дуоденума 

 Искључује : ентерокутану фистулу танког црева 
 

30382-01    Перкутана репарација ентерокутане фистуле танког црева   
 Администрaција фибринског залтивача за ентерокутану фистулу танког црева 
 

30382-00    Радикална репарација ентерокутане фистуле танког црева   
 Ентерокутана фистулектомија 

 Укључује:  екстензивну дисекцију и ресекцију црева 

 
30375-19    Остале репарације танког црева 
 

9.3.6 РЕВИЗИЈА  

902  Ревизија стоме и резервоара илеостоме 

30563-00  Ревизија стоме танког црева  
 Преобликовање стоме танког црева 

 
32069-01    Ревизија резервоара илеостоме   

9.3.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

903  Остале процедуре на танком цреву 

90307-00  Остале процедуре на танком цреву 

 

9.4 ДЕБЕЛО ЦРЕВО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.4.1 ИСПИТИВАЊЕ 

904  Ригидна сигмоидоскопија 

 Искључује: процедуру са ексцизијом 
 

32075-00     Ригидна ректосигмоидоскопија 

905  Фибероптичка колоноскопија 

 Колоноскопија преко вештачке стоме 
 

32084-00    Фибероптичка колоноскопија до хепатичке флексуре 
 Флексибилна сигмоидоскопија 
 Кратка колоноскопија 

 Искључује: процедуру када је даље од хепатичке флексуре 
  процедуру са: 
  • биопсијом 
  • полипектомијом 

32084-02  Фибероптичка колоноскопија до хепатичке флексуре са администрирањем  
  мастила за тетоважу 
 Хромоендоскопија до хепатичке флексуре 
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32090-00     Фибероптичка колоноскопија до цекума 
 Дуга колоноскопија 

 Укључује:  преглед илеума 

 Искључује:  процедуру са: 
  • биопсијом 
  • полипектомијом 

32090-02  Фибероптичка колоноскопија до цекума са администрирањем мастила за  
  тетоважу 
 Хромоендоскопија до цекума 
 
 

9.4.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ  

906  Процедуре примене, инсерције или одстрањења на дебелом цреву 

32186-00    Интраоперативна лаважа колона                                                                                      
                   Тотална интраоперативна лаважа колона  

90295-00  Ендоскопска инсерција протезе колона 
 Ендоскопска иснерција стента колона 

90295-01  Ендоскопска замена протезе колона 
 Ендоскопска: 
 • замена   }  
 • ревизија  } стента колона 

90295-02  Ендоскопско уклањање протезе колона 
 Ендоскопско уклањање стента колона 

 Искључује: процедуру са заменом 

9.4.3 ИНЦИЗИЈА 

907  Процедуре инцизије на дебелом цреву 

30375-02  Колотомија 
 
30375-23    Ендоскопски преглед дебелог црева кроз лапаротомију  

9.4.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

908  Процедуре деструкције на дебелом цреву 

30479-02    Ендоскопска терапија дебелог црева ласером 
 Ендоскопска терапија колона ласером због:   
 • бенигних васкуларних лезија 
 • неоплазија 
 • стриктура 
 

90308-00    Ендоскопска деструкција лезија дебелог црева 
 Ендоскопски: 
 • аблација тумора колона 
 • коагулација Аргон плазмом 
 • контрола крварења колона 
 • деструкција ткива колона 

 Искључује: процедуру помоћу ласера 
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9.4.5 ЕКСЦИЗИЈА 

909  Биопсија дебелог црева 

30075-14  Биопсија дебелог црева 

 Искључује: процедуру помоћу: 
  • фибероптичке (флексибилне) колоноскопије 
  • ригидне сигмоидоскопије 

910  Ригидна сигмоидоскопија са ексцизијом 

 
32075-01    Ригидна ректосигмоидоскопија са биопсијом 
 
32078-00    Ригидна ректосигмоидоскопија са одстрањењем  ≤ 9 полипа  
 
32081-00    Ригидна ректосигмоидоскопија са одстрањењем  ≥ 10 полипа 

911  Фибероптичка колоноскопија са ексцизијом 

32084-01    Фибероптичка колоноскопија до хепатичке флексуре са биопсијом 
                    Колоноскопија до хепатичке флексуре, са вишеструким биопсијама 
 Флексибилна сигмоидоскопија са биопсијом 
 Кратка колоноскопија са биопсијом 
 

32087-00    Фибероптичка колоноскопија до хепатичке флексуре са полипектомијом 
 Колоноскопија до хепатичке флексуре, са вишеструком полипектомијом 
 Флексибилна сигмоидоскопија са полипектомијом  
 Кратка колоноскопија са полипектомијом 

 Укључује:  полипектомију уз коришћење: 
  • дијтермијом 
  • врућих инструмената за биопсију 
  • употребом омче 
 

32090-01    Фибероптичка колоноскопија до цекума са биопсијом 
 Колоноскопија до цекума са вишеструким биопсијама 
 Дуга колоноскопија са биопсијом 

 
32093-00    Фибероптичка колоноскопија до цекума са полипектомијом 
 Колоноскопија до цекума са вишеструким полипектомијама 
 Дуга колоноскопија са полипектомијом 

 Укључује:  полипектомију уз коришћење: 
  • дијатермије 
  • врућих инструмената за биопсију 
  • употребом омче 

913  Колектомија  

32003-00    Парцијална ресекција дебелог црева са анастомозом 
 Цекоктомија   }  
 Локална ексцизија колона  }  са анастомозом 
 Сигмоидколектомија   }  
 Сигмоидектомија   }  

 Укључује:  ресекцију слезинске флексуре 
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32000-00    Парцијална ресекција дебелог црева са формирањем стоме   
 Цекоктомија   }  
 Локална ексцизија колона  }  са формирањем стоме 
 Сигмоидколектомија   }  
 Сигмоидектомија   }  

 Укључује:  ресекцију слезинске флексуре 

32003-01  Десна хемиколектомија са анастомозом 
 Ресекција узлазног колона, хепатичке флексуре и дела трансверзалног колона (средњи 
 трансверзални колон) са анастомозом 

32000-01  Десна хемиколектомија са формирањем стоме 
 Ресекција узлзног колона, хепатичке флексуре и дела трансверзалног колона (средњи 
 трансверзални колон) са формирањем стоме 
 

32005-01    Проширена десна хемиколектомија са анастомозом 
 Ресекција узлазног колона, хепатичке флексуре и трансверзалног колона до слезинске 
 флексуре са анастомозом 

32004-01  Проширена десна хемиколектомија са формирањем стоме 
 Ресекција узлазног колона, хепатичке флексуре и трансверзалног колона до слезинске 
 флексуре са анастомозом 
 

32006-00     Лева хемиколектомија сa анастомозом 

 Укључује:  ресекцију: 
  • десцендентног  колона 
  • сигмоидног колона 
 

32006-01    Лева хемиколектомија са формирањем стоме 

 Укључује:  ресекцију: 
  • десцендентног колона 
  • сигмоидног колона 
 

32005-00 Субтотална колектомија са анастомозом 

 Укључује:  ресекцију: 
  • асцендентног колона 
  • десцендентног колона 
  • хепатичке флексуре 
  • слезинске флексуре 
  • трансверзалног колона 

32004-00  Субтотална колектомија са формирањем стоме 

 Укључује:  формирање мукозне фистуле 
   ресекцију: 
  • асцендентног колона 
  • десцендентног колона 
  • хепатичке флексуре 
  • слезинске флексуре 
  • трансверзалног колона 

 
32012-00     Тотална колектомија са илеоректалном анастомозом 
 
32009-00     Тотална колектомија са илеостомом  

 Укључује: формирање мукозне фистуле 
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914  Остале процедуре ексцизије на дебелом цреву 

90297-02  Ендоскопска мукозна ресекција дебелог црева 
 
32029-00    Израда колоничног резервоара  
 Конструкција Ј- резервоара за колон 

 Искључује: процедуру за диверзионе процедуре уринарног система 

 
90959-00    Ексцизија осталих лезија дебелог црева  

 Искључује: деструкцију лезије дебелог црева 
  полипектомију преко ендоскопије 

9.4.6 РЕПАРАЦИЈА 

915  Остале стоме дебелог црева  

30375-00  Цекостома 

30375-28  Привремена колостома 
 Loop  колостома 

 Искључује: процедуру са ректосигмоидектомијом 

30375-281   Формирање биполарне колостомије 

30375-04  Друга колостома 
 Стална колостома 

 Искључује: процедуру са ректосигмоидектомијом 

916  Редукција дебелог црева 

30375-11    Хируршко решавање интусусцепције дебелог црева 
 
30375-111  Хируршко решавање волвулуса дебелог црева без колостоме 
 
30375-17    Хируршко решавање волвулуса дебелог црева са колостомом 
 
43801-00    Корекција малротације црева 
 Лад (Ladd) операција 

 Искључује: процедуру са ресекцијом црева 

917  Остале поправке на дебелом цреву 

30375-25    Шав лацерације дебелог црева 
 
32094-00    Ендоскопска дилатација колоректалних стриктура  
                    Ендоскопска дилатација колоректалних анастомозних стриктура  
 
30562-02    Затварање петље колостоме 
 Затварање привремене колостоме 
 

30562-021  Затварање биполарне колостомије  
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30562-03    Затварање колоностоме са успостављањем континуитета црева  
                     Затварање колоностоме некласификовано на другом месту 

 Искључује: затварање петље колостоме 
  процедуру након Хартмановог поступка 
  

30562-05    Затварање осталих стома дебелог црева 
 
90340-01    Хируршко решавање фистула дебелог црева 
 
                    Укључује: ректум 

 Искључује: ентерокутану фистулу дебелог црева 
    репарација аноректалне фистуле фибринским залтивачем 

 
30382-03    Перкутана репарација ентерокутане фистуле дебелог црева 
  Администрација фибрин заливача за ентерокутану фистулу дебелог црева 

 
30382-02    Радикална репарација ентерокутане фистуле дебелог црева 
                      Ентерокутана фистулектомија 
  
 Укључује: екстензивну дисекцију и ресекцију црева 

 
90951-00    Фиксација дебелог црева 
 Цекоколопликопексија 
 Цекофиксација 
 Колофиксација 
 Сигмоидопексија 

 Укључује:  фиксацију за абдоминални зид 

 

32033-00    Успостављање континуитета црева након Хартманове(Hartmann)операције  
 Завршетак Хартмановог (Hartmann) поступка 

 Укључује:  анастомозу: 

  • екстраперитонеалну 
  • интраперитонеалну 
  мобилизацију црева и ректума 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • адхезиолиза абдоминалних прираслица 

43816-02  Остале операције на дебелом цреву 

9.4.7 РЕВИЗИЈА 

918  Ревизије на дебелом цреву 

32029-01  Ревизија резервоара колостоме 

30563-01  Ревизија стоме дебелог црева  
 Преобликовање стоме дебелог црева 

9.4.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

924  Процедуре због омфалокеле 

43870-00    Репарација омфалокеле, мале  
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43873-00    Репарација омфалокеле, велике 
  
  Искључује: процедуру са стварањем простетске врећице 

 
43873-01    Стварање простетске врећице (pouch) код омфалокеле 
  Стварање: 
 • силастичке врећице за омфалокелу 
 • спремишта за омфалокелу 

 
43873-02    Одложено примарно затварање омфалокеле након стварања врећице (pouch)  

925  Остале процедуре на дебелом цреву 

32183-00    Поступак суспензије дебелог црева пре радиотерапије  
 
90310-00    Остале процедуре на дебелом цреву 

9.5 СЛЕПО ЦРЕВО 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.5.1 ЕКСЦИЗИЈА 

926  Апендектомија 

30572-00    Лапароскопска апендектомија 
 
30571-00    Апендектомија 
  Aпендектомија као узгредна операција 
 

9.5.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

927  Остале процедуре на слепом цреву 

30375-30  Апендикостомија  
 Цекоапендикостомија 
 Малоновa (Malone) процедура клистираљње код антеградне континенције [МАЦЕ] 

90311-00  Остале процедуре на слепом цреву 
 Анастомоза слепог црева 
 Затварање фистуле слепог црева 
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9.6 РЕКТУМ, АНУС 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.6.1 ПРЕГЛЕД 

928  Преглед ректума или ануса 

32171-00  Аноректални преглед 
 Преглед повређене аналне фистуле 

 Укључује:  биопсију 
      дигитални преглед 

 Искључује: када је ово изведено у склопу било ког другог поступка на дебелом цреву –                                                                

  шифру изоставити 

9.6.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

929  Процедуре примене, инсерције или одстрањења на ректуму или анусу 

32132-01    Склеротерапија због  пролапса ректалне слузнице и хемороидалне болести 
 Инјекција због ректалног мукозалног пролапса 
 
32120-00    Операција по Тиршу 
                    Инсерција Тиршове жице због аноректалног пролапса 

90295-03  Ендоскопска уградња ректалне протезе 
 Ендоскопска инсерција ректалног стента 

90295-04  Ендоскопска замена ректалне протезе 
 Ендоскопска: 
 • замена   }  
 • ревизија  }  ректалног стента 

90295-05  Ендоскопско уклањање ректалне протезе 
 Ендоскопско уклањање ректалног стента 

 Искључује: процедуру са заменом 

32166-00  Дренажни сетон код перианалних фистула 
 Уградња сетона код аналне фистуле некласификовано на другом месту 

32166-01  Подешавање аналног сетона 

32166-02  Уклањање аналног сетона 

32212-00  Примена формалина код ирадијационог проктитиса 

 Напомена: Изводи се за третирање ирадијационог проктитиса 

90344-00  Примена биолошког заптивача у аноректалном подручју  
 Примена фибрин заптивача код аноректалне фистуле 

 Укључује:  репарацију фистуле: 
  • аноректума 
  • (анална фистула 

 Искључује: репарацију фистуле 

  • ановагиналне 
  • ректовагиналне 
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90344-01  Примена другог терапеутског средства у аноректалном подручју 
 Примена ботулинског токсина унутар аналне фисуре 

9.6.3 ИНЦИЗИЈА 

930  Процедуре инцизије на ректуму или анусу 

90338-00  Инцизија ректума или ануса 
 Анална сфинктеротомија (дорзална)(латерална) 
 Аноректална миотомија 
 Декомпресија имперфорираног ануса 
 Фистулотомија 
 Инцизија аналне фисуре/фистуле 
 Проктотомија 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • анална дилатација   
 • ексцизија аналног: 
    • полипа 
    • кожног висуљка 
 

90338-001  Колотомија са полипектомијом 

 
32114-00    Релаксација ректалне стриктуре око ануса  
  Дилатација ректалне стриктуре 

 
32147-00    Инцизија перианалног тромба 
                      Инцизија ектерних тромбозираних хемороида 
 
32174-00    Дренажа интра-аналног апсцеса 

 
32174-01    Дренажа перианалног апсцеса 

32174-02  Дренажа исхиоректалниог апсцеса 

9.6.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

931  Процедуре деструкције на ректуму или анусу 

32135-02    Подвезивање пролапса слузнице ректума гумицом 
 
32135-03    Деструкција пролапса слузнице ректума 

 Укључује:  каутеризацију 

     криотерапију 
     терапију инфрацрвеним зрацима 

 
30479-01    Ендоскопска терапија ректума ласером 
 Ендоскопска терапија ректума ласером за: 
 • бенигне васкуларне лезије 
 • неоплазија 
 • стриктура 

 
90312-00    Електрокоагулација ткива ректума 
 Електрокоагулација лезије ректума 

  Искључује: процедуру код крварења (постоперативног) 
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90312-01  Криотерапија ткива ректума 
 Криохирургија лезије ректума 

 Искључује: процедуру код: 
  • крварења (постоперативног) 
  • ректалног мукозалног пролапса 

 
90345-00   Контрола крварења из ректума или ануса 
 Контрола постоперативног крварења из ректума или ануса 

9.6.5 ЕКСЦИЗИЈА 

932  Ректална или анална биопсија 

30071-01  Ректална сукцијска биопсија 

 Напомена: Изводи се код Хиршпрунгове болести 

32096-00  Биопсија пуне дебљине ректума 
 Биопсија периректалног ткива 
 Дубока парцијална биопсија ректума 

 Искључује: ректалну сукцијску биопсију 

30075-34  Биопсија ануса 
 Биопсија перианалног ткива 

 Искључује: процедуру код прегледа ануса и ректума 

933  Ексцизија лезија ткива ректума или ануса 

32099-00    Трансанална субмукозна ексцизија ректалног тумора или ткива 

32103-00  Трансанална ексцизија лезије или ткива ректума стереоскопском ректоскопијом  
 
32108-00    Транссфинктерична ексцизија лезије ректалног ткива 
 
32111-00    Ексцизија ректалне слузнице због  пролапса кроз ректум  
 Делорме (Delorme) процедура  

 Укључује:  пликација ректалног мишића 

90341-00  Ексцизија осталих лезија ректума 
 Ексцизија периректалне лезије или ткива 

 Искључује: ендоскопску ректалну полипектомију 
  ексцизију: 
  • перианалну субмукозну 
  • транс-сфинктеричну 
 

90341-001  Дренажа параректалног и ретроректалног апсцеса 

32142-00  Ексцизија аналног кожног висуљка 

 Искључује : процедуру код: 
  • колоноскопије 
  • хемороидектомије 
  • сигмоидоскопије: 
       • флексибилне 
       • ригидне 
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32142-01  Ексцизија аналног полипа 

 Искључује: процедуру код: 

  • колоноскопије 
  • сигмоидоскопије: 
       • флексибилне 
       • ригидне 

32177-00  Одстрањење кондилома аналног канала и перианалне регије 

 Искључује: процедуру путем ендоскопије 

32105-00    Трансанална ексцизија пуне дебљине аноректалне лезије или ткива 
 
90315-00    Ендоскопска ексцизија лезија или ткива ануса 
 Ендоскопска деструкција лезије или ткива ануса 

 Искључује: ендоскопску ексцизију аналног: 

  • полипа 
  • кожног висуљка 
 

90315-01   Ексцизија осталих лезија или ткива ануса   
 Аноректална миектомија 
 Деструкција лезије или ткива ануса 
 Анална ексцизија: 
 • фисуре 
 • фистуле некласификовано на другом месту 
  
 Искључује: ексцизију аналне фистуле која уклјучује и сфинктерски механизам 
 

90315-011  Решавање перианалних фистула са клизајућем режњем 

934  Ректосигмоидектомија или проктектомија   

32112-00    Перинеална ректосигмоидектомија 
 
32030-00    Ресекција ректума и/или сигме уз формирање терминалне колостоме 
                      Хартманов (Hartmann) поступак 
 
32047-00    Перинеална проктектомија 

                     Искључује: процедуру са абдоминалном ресекцијом 
 

32039-00    Абдоминоперинеална ресекција ректума 
                     Абдоминоперинеална проктектомија 

 Укључује:  формирање стоме 

 Искључује: процедуру са тоталном колектомијом 

32060-00  Ресторативна проктектомија 
 Мукозална проктектомија 

 Укључује:  затварање постојеће илеостоме 
       стављање ван функције [прекривање] илеостоме 
       формирање резервоара илеостоме 
      илео-аналну анастомозу 
       изолацију и ресекцију црева 
       мукосектомију 
       ректалну ресекцију 

 Искључује: успостављање континуитета црева након  Хартманове (Hartmann)   
  операције 
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43993-01    Дефинитивна ресекција црева и провлачећа (пул-тру) анастомоза 
 Духамелова (Duhamel)ретроректална провлачећа процедура 
 Соаве (Soave) ендоректална провлачећа процедура 

 Укључује:  затварање постојеће стоме 
    формирање стоме (стављање ван функције)(преусмеравајуће)(заштитне)  
  (привремене) 
    биопсија више замрзнутих делова 

Напомена: Изводи се код Хиршпрунгове болести [анаглионоза колона][конгениталног 
мегаколона]. Постоји велики број провлачећих (pull-through) техника – најчешће су 
Духамелова (Duhamel) и Соавова(Soave)  процедура. Духамелова(Duhamel) процедура 

(и модификације) је ретроректална провлачећa (pull-through) процедура са обостраном 
анастомозом. Ова анастомоза формира један ректални свод састављен од једног 
аганглиозног предњег зида и једног нормалног ганглиозног задњег зида. 
Соавова(Soave)  процедура (и њене модификације) укључују ресекцију аганглиозног 

црева, са изузетком крајњег дела ректума где се отклања само мукоза. Мукоза ректума 
се отклања кроз анус и ганглионски колон се ‘провлачи’ кроз преосталу манжету 
ректалног мишића до тачке непосредно изнад ануса (зупчаста линија) где се ушива на 
лицу места. У неким случајевима тоталне  аганглионозе колона, ресекција црева може 
да се прошири до илеума и да обухвати илеоаналну пул-тру процедуру са 
илеоколичном анастомозом која се простире од једне до друге стране. 

 Ова процедура се може изводити у једном акту. Може бити и друга фаза захвата 
који има две фазе при чему је у првој фази изведена колостомија (некад дефинисана 
као а 'левелинг' колостомија тј. нивелацијска колостомија). 

 Искључује: ресторативну  проктоколектомију са илеалним резервоаром  

935  Предња ресекција ректума   

 Укључује: стому за покривање 
  врећицу Ј-облика (резервоар) 
  тоталну мезоректалну ексцизију 

 
32024-00    Висока ресторативна предња ресекција ректума  

 Напомена: Анастомоза се изводи на > 10цм од аналне ивице 

 
32025-00    Ниска ресторативна предња ресекција ректума  

 Напомена: Анастомоза се изводи на > 6цм до ≤ 10цм од аналне ивице 

 
32026-00    Врло ниска ресторативна предња ресекција  ректума  
 Проктосигмоидектомија са спојеном колоаналном анастомозом 

 Напомена: Анастомоза се изводи на ≤ 6цм од ивице аналног отвора 

 Искључује: ручно зашивену анастомозу 

 
32028-00    Врло ниска ресторативна предња ресекција ректума са ручно зашивеном 
 колоаналном анастомозом  
  Коло-ендо-анално зашивена анастомоза 
  Проктосигмоидектомија са ручно зашивеном колоаналном анастомозом 

 Напомена: Анастомоза се изводи на ≤ 6цм од ивице аналног отвора 

92208-00  Предња ресекција ректума, са недефинисаним нивоом 
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936  Тотална проктоколектомија 

32015-00    Тотална проктоколектомија са илеостомом 

 Искључује: процедуру са анастомозом 

 
32051-00    Тотална проктоколектомија сa илео-аналном анастомозом 
 Ресторативна проктоколектомија 

 Укључује:  формирање илеоналног резервоара 

32051-01    Тотална проктоколектомија сa илео-аналном анастомозом и формирањем        
                    привремене илеостоме  
 Ресторативна проктоколектомија са формирањем привремене илеостоме 

 Укључује:  формирање илеоналног резервоара 

937  Остале процедуре ексцизије на ректуму или анусу 

32159-01    Уградња сетона за ниске аналне фистуле    
 
32162-01    Уградња сетона за високе аналне фистуле 
 
32159-00    Ексцизија аналне фистуле - фистулектомија 
 
32162-00    Ексцизија компликоване аналне фистуле 

32159-02     Уградња сетона и ексцизија аналне фистуле 

 Искључује: ексцизију аналне фистуле која захвата доњу половину аналног сфинктера  
   без инсерције сетона 
  инсерцију сетона за аналну фистулу која захвата доњу половину аналног  
  сфинктера без ексцизије аналне фистуле 

32162-02     Уградња сетона и ексцизија високе аналне фистуле 

 Искључује: ексцизију аналне фистуле која захвата горњу половину аналног сфинктера  
   без инсерције сетона 
  уградњу сетона за аналну фистулу која захвата горњу половину аналног  
  сфинктера без ексцизије аналне фистуле 

9.6.6 РЕПАРАЦИЈА 

938  Анопластика или аноректопластика 

32123-00  Анопластика 
 Корекција аналне стенозе (стриктуре) 
 Поправка ануса ако није класификованa на другом месту 
 Поправка имперфорираног ануса [Катбек процедура] 

43963-00  Аноректопластика, перинеални приступ  
 Анална транспозиција 
 Постерио-сагитална аноректопластика [ПСАРП], перинеални приступ 

43966-00  Аноректопластика кроз лапаротомију 
 Постерио-сагитална аноректопластика [ПСАРП], абдоминални приступ 
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939  Репарација егзотрофије клоаке 

43882-00    Примарна репарација егзотрофије клоаке (абдоминалног дефекта) 

  Укључује: формирање стоме 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • репарација имперфорираног ануса 

 Искључује: примарну репарацију егзотрофије мокраћное бешике 

 
43882-01    Секундарна репарација егзотрофије клоаке (абдоминалног дефекта) 

 Искључује: секундарну репарацију егзотрофије мокраћне бешике 
 

43969-00    Тотална репарација перзистентне клоаке перинеалним приступом 

  Искључује: процедуру са интестиналном вагинопластиком  
 

43969-01    Тотална репарација перзистентне клоаке лапаротомијом  

 Укључује:  интестиналну вагинопластику 

43969-011   Вагинопластика сигмоидним колоном 

940  Остале процедуре репарација на ректуму или анусу 

90342-00    Шав код лацерације ректума 
 
90313-01    Мануелна редукција пролапса ректума 
 
32131-00    Трансанална репарација ректокеле 
  Перинеална репарација ректокеле 
 

32117-00    Абдоминална ректопексија  

 Напомена: изведено за ректални пролапс 

90313-00     Остале процедуре репарација ректума 

90313-001   Абдмонинална мобилизација ректума 
 
90342-01    Шав код лацерације ануса 

32153-00     Дилатација ануса 

 Укључује: дилатацију аналног сфинктера 
     дисимпакцију фецеса 
 

32126-00    Сфинктеропластика – апозиција мишића сфинктера 
 
 Укључује: процедуру са преклапањем мишића сфинктера "overlap" 

 Напомена: изведена код аналне инконтиненције или аналне фисуре  

 
32165-00    Репарација аналне фистуле са напредујућим флапом ректалне слузнице 
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32203-00     Анална или перинеална грацилопластика 
  Динамичка грацилопластика 
   Трансплантација грацилиса (мишића) 

 Напомена: Изведено за аналну инконтиненцију 

                       Искључује: ревизиону грацилопластику 

90769-00  Уградња вештачког аналног сфинктера 

  Искључује: подешавање или замену 
 

32206-00    Уградња пејсмејкера новог сфинктера грацилиса  
 Уградња: 
 • електричног аналног стимулатора и електрода 
 • уградног генератора импулса (ИПГ) 

 Укључује:  процедуру након претходно урађене грацилопластике 

32213-00  Уградња сакралних нервних електрода 

 Укључује:  интраоперативни тест стимулације 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уградња неуростимулатора 
 

32210-01    Прилагођавање пејсмејкера новог сфинктера грацилиса  
 Подешавање: 
 • електричног аналног стимулатора 
 • уградног пулсног генератора (ИПГ) 
 Репозиционирање електрода (вођица) за пејсмејкер новог сфинктера грацилиса 

 Искључује: тестирање (репрограмирање) уграђеног аналног пејсмејкера 

32215-00  Подешавање електрода за стимулацију сакралних нерава 
 Ревизија електрода за стимулацију сакралних нерава 

90769-01  Ревизија вештачког аналног сфинктера 

 Укључује:  подешавање 
  замену 

32203-01  Ревизија аналне или перинеалне грацилопластике 

 Укључује:  поновно фиксирање (обмотавање) грацилиса 

32210-00  Замена пејсмејкера новог сфинктера грацилиса 
 Замена: 
 • електричног аналног стимулатора 
 • уградивог пулсног генератора  

32216-00  Замена електрода за стимулацију сакралних нерава 

 Укључује:  интраоперативни тест стимулације 
 

90769-02    Уклањање вештачког аналног сфинктера  

 Искључује: процедуру замене 

32210-02  Уклањање пејсмејкера новог сфинктера грацилиса 

   Уклањање: 
 • електричног аналног стимулатора 
 • уградног пулсног генератора (ИПГ) 
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 Искључује: процедуру замене 

32218-00  Уклањање електрода за стимулацију сакралних нерава 

 Искључује: процедуру замене 

 

9.6.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

941  Процедуре код хемороида 

32132-00  Склеротерапија хемороида 
 Инјектирање хемороида 
 

32135-00    Подвезивање хемороида гумицом  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • криохирургија 
 • терапија инфрацрвеним зрацима 
 • склеротерапија  

32135-01  Деструкција хемороида 

 Укључује:  каутеризацију 
  криотерапију 
  терапију инфрацрвеним зрацима 

 Искључује: хемороидектомију ласером 

32138-00  Хемороидектомија 
 Ексцизија спољашњих тромбозираних хемороида 

 Укључује:  ексцизију аналних кожних висуљака 

 Искључује:  хемороидектомију: 
  • ласером 
  • стаплерска 

32138-01  Хемороидектомија ласером 

32138-02  Стаплерска хемороидопексија 

942  Остале процедуре на ректуму или анусу 

90314-00  Остале процедуре на ректуму 

90316-00  Остале процедуре на анусу 
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9.7 ЈЕТРА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.7.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА ОДСТРАЊЕЊЕ 

951  Процедуре примене, инсерције и одстрањења на јетри 

90347-00     Инјекција терапијског средства у јетру  
 
90319-01     Перкутана аспирација јетре  

 Искључује: перкутану биопсију јетре 

  процедуру код апсцеса, хематома или цисте 

9.7.2 ИНЦИЗИЈА 

952  Процедуре инцизије на јетри 

30431-00    Абдоминална евакуација и дренажа апсцеса јетре   
 
30433-00    Абдоминална евакуација и дренажа мултиплих апсцеса јетре 
 
30416-00    Лапароскопска марсупијализација цисте јетре  
 
30417-00    Лапароскопска марсупијализација мултиплих циста јетре 

9.7.3 ЕКСЦИЗИЈА 

953  Процедуре ексцизије на јетри 

30409-00    Перкутана (затворена) биопсија јетре  
 Затворена биопсија јетре иглом 

 Искључује: трансјугуларну биопсију јетре 

 
30412-00    Интраоперативна иглена биопсија јетре 

 Искључује: процедуру са одређивањем степена проширености лифома 

30411-00  Интраоперативна биопсија јетре 

 Укључује:  клинасту ексцизију 

 Искључује: процедуру са одређивањем степена проширености лифома  
 

90298-00     Трансјугуларна биопсија јетре 
 
30414-00     Ексцизија промене из јетре 
  Ресекција конгениталне цисте јетре 
  Субсегмента ресекција јетре 

 Искључује:  хидатидну цисту јетре 

30415-00  Сегментна ресекција јетре 

30418-00  Лобектомија јетре  

 Искључује: проширену лобектомију јетре 
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30421-00  Трисегментална ресекција јетре 
 Проширена десна или лева лобектомија јетре 

90346-00  Тотална хепатектомија 

9.7.4 РЕПАРАЦИЈА 

954  Процедуре репарације на јетри 

30422-00  Репарација површинске трауматске лацерације јетре 

  Напомена: Изводи се код малу или умерену трауматску лацерацију/е јетре (< 10цм  
  дужине и< 3цм дубине) 
 

30425-00     Репарација дубоке или мултипле трауматске лацерације јетре 

 Укључује:  отклањање мртвог и нездравог ткива - дебридман 

 Напомена: Изводи се код великих трауматских лацерација јетре([≥10цм дужине и ≥ 3цм  

 дубине) са значајним оштећењем хепатичног перенхима 

90317-00  Трансплантација јетре 

90318-00  Остале репарације на јетри 

9.7.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

955  Процедуре на хидатидној цисти јетре 

30434-00  Евакуација хидатидне цисте јетре 

 Укључује:  шивење билиарних путева 

30434-001  Парцијална цистектомија ехинококне цисте јетре (евакуација, стерилизација) 
 
30436-00     Евакуација хидатидне цисте јетре са оментопластиком или мијелопластиком 

 Укључује:  шивење билиарних путева 

30438-00     Ексцизија хидатидне цисте јетре са дренажом и ексцизијом ткива јетре 

956  Остале процедуре на јетри 

30419-00  Отворена криотерапија на јетри 
 Криотерапија тумора јетре 

50950-00  Отворена радиофреквентна аблација једне или више промена у јетри 
 Радиофреквентна аблација тумора јетре 
 

50950-001  Перкутана радиофрекветна аблација једне или више промена у јетри 

90299-00  Остале деструкције на јетри 
 Коагулација тумора јетре интерстицијалним ласером 

90319-00  Остале процедуре на јетри 

90319-001   Збрињавање резидуалног кавума јетре (капитонажа, интрофлексија,   
  оментопластика, дренажа) 

90319-002   Отворена нетермална аблација тумора јетре (нанонож) 
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9.8 ЖУЧНА КЕСА И БИЛИЈАРНИ ТРАКТ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.8.1 ПРЕГЛЕД 

957  Преглед жучное кесе и билијарног тракта 

30442-00  Холедоскопија 

 Искључује:  процедуру са: 
  • дилатацијом 
  • одстрањењем калкулуса 
  • постављањем стента 

30439-00  Интраоперативна холангиографија 
 Холангиографија са инјектирањем боје директно у жучне канае, интероперативно 
 Директна интероперативна холангиографија 
 

30440-00    Перкутана трансхепатичка холангиографија 
 Холангиографија са инјектирањем боје кроз кожу и у јетру  

 Искључује:  процедуру са: 

  • билијарном дренажом 
  • дилатацијом  
  • екстракцијом калкулуса 
  • одстрањењем стента 
  • постављањем стента 
 

90372-00    Перкутана трансјејунална холангиографија 
  Холангиографија са инјектирањем боје кроз кожу и у јејунум 

 Искључује:  процедуру са: 
  • билијарном дренажом 
  • дилатацијом 
  • екстракцијом калкулуса 
  • одстрањењем стента 
  • постављањем стента 
 

30484-01    Ендоскопска ретроградна холангиографија (ERC) 

 Укључује:  биопсију  

 
30484-00    Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија (ERCP) 

  Укључује: биопсију 

 Искључује: ендоскопску ретроградну панкреатографију (ERP) 

9.8.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

958  Инсерција стента у билијарни тракт  

30492-00  Перкутано постављање стента у билијарни тракт 

 Укључује:  дилатацију 

 Искључује: процедуру замене  
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30452-01     Холедохоскопија са постављањем стента 

 Укључује:  дилатацију 

  Искључује: процедуру замене 

 
30491-00    Ендоскопско постављање стента у билијарни тракт  

 Укључује:  дилатацију 
     убацивање назобилијарне цеви 
     процедуру путем ендоскопске ретрогардне холангиопанкреатографија [ERCP] 

 Искључује: процедуру замене 

 
90337-00 Остали поступци постављања стента у билијарни тракт  
 Хепатохоледохостомија 

 Искључује: процедуру замене 

  процедуру са експлорацијом обичног билијарног такта 

959  Ендоскопско и перкутано одстрањење калкулуса 

30452-02  Холедохоскопија са одстрањењем калкулуса  
 
30450-00     Екстракција жучних каменаца помоћу метода визуелизације 
  Перкутано одстрањење калкулуса из билијарног тракта 

 Укључује:  процедура преко: 

  • трансхепатичне цеви 
  • трансјејуналне цеви 
  • Т-цеви тракта 

960  Одстрањење и замена билијарног стента 

30492-01  Перкутана замена стента у билијарном тракту 

30451-02  Ендоскопска замена билијарног стента 

 Укључује:  процедуру путем ендоскопске ретрогардне холеангиопанкреатографије  
  [ERCP] 

30451-00  Друга врста замене билијарног стента 

30492-02  Перкутано одстрањење билијарног стента 

30451-03  Ендоскопско одстрањење билијарног стента 

 Укључује:  процедуру путем ендоскопске ретрогардне холеангиопанкреатографије  
  [ERCP] 

30451-01  Остала одстрањења билијарног стента 

961               Процедуре примене, инсерције и одстрањења на жучној кеси или жучним    
  каналима 

 
90348-00    Перкутана аспирација жучне кесе 
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9.8.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

962  Процедуре деструкције на жучној кеси или жучним каналима 

 
90956-00    Екстракорпорална литотрипсија билијарног тракта шок-таласима (ESWL) 
 
90957-00    Екстракорпорална литотрипсија жучне кесе шок-таласима (ESWL) 
 
 

9.8.4 ИНЦИЗИЈА  

963  Инцизија жучне кесе, жучних путева или Одијевог сфинктера 

30440-01   Перкутана билијарна дренажа 

 Укључује:  трансхепатичку  }  холангиографију 
    трансјејуналну  }  

30485-00  Ендоскопска сфинктеротомија 

 Укључује:  процедуру путем ендоскопске ретрогардне холангиопанкреатографије  
  [ERCP] 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уградња стента 
 • замена стента) 

 
30485-01    Ендоскопска сфинктеротомија са екстракцијом калкулуса из заједничког жучног 
 вода (ductus haepaticus comunis) 

  Укључује: процедуру путем ендоскопске ретрогардне холангиопанкреатографије  
   [ERCP] 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уградња стента 
 • замена стента 

 
30458-01    Инцизија Одијевог сфинктера   

 Укључује: холедохотомију 

 
30458-03    Одстрањење жучног калкулуса из Одијевог сфинктера   

 Укључује: холедоктомију 

30454-00     Холедохотомија 
 Експлорација заједничког билијарног вода 

 Укључује: уградњу цеви [стента] 
  одстрањење калкулуса 

 Искључује: процедуру код: 

  • холецистотомије 
  • инцизију Одијевог сфинктера 
  • уклањање жучног калкулуса из Одијевог сфинктер 
  • репарације: 
      • панкреаског система 
      • одијевог сфинктера 
 

30457-00    Интрахепатичка холедохотомија са одстрањењем калкулуса из 
 интрахепатичког жучног канала  
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30375-26     Холецистотомија 

 
9.8.5 ЕКСЦИЗИЈА  

964  Биопсија жучне кесе, жучних путева и Одијевог сфинктера 

30094-04     Перкутана иглена биопсија жучне кесе или жучних путева  
 
30075-15     Биопсија жучне кесе или жучних путева  
 
30458-00     Биопсија Одијевог сфинктера   

965  Холецистектомија 

30445-00    Лапароскопска холецистектомија 
 
30446-00    Лапароскопска холецистектомија која претходи отвореној холецистектомији 
 
30448-00    Лапароскопска холецистектомија са одстрањењем калкулуса из заједничког          
                   жучног вода кроз канал жучне кесе (ductus cysticus)   
                     
 Укључује: процедуру са уклањањем калкулуса  

 
30449-00    Лапароскопска холецистектомија са одстрањењем калкулуса из заједничког  
                    жучног вода ( ductus hepaticus communis) кроз лапароскопску холедохотомију 
                      
 Укључује: процедуру са уклањањем калкулуса  
 
30443-00    Холецистектомија 
 
30454-01    Холецистектомија са холедохотомијом 

  Укључује: процедуру са уклањањем калкулуса 

 Искључује: процедуру са лапароскопијом 

 
30455-00    Холецистектомија са холедохотомијом и билијарно-интестиналном 
 анастомозом 

                     Укључује: уклањање калкулуса 

966  Ресекција интрахепатичних путева или порте хепатис 

 Укључује:  анастомозу : 
  • билиjарног тракта 
  • црева 
 

30461-00    Радикална ресекција порте хепатис 
                     Холецистогастростомија 

30463-00     Радикална ресекција интрахепатичних путева 
 Радикална ресекција: 
 • заједничког интрахепатичног пута 
 • левог и десног интрахепатичног пута 

 
30464-00    Радикална ресекција интрахепатичних путева са ресекцијом сегмента јетре  
 Радикална ресекција: 
 • заједничког интрахепатичног пута  } са парцијалном  или тоталном   
 • левог и десног интрахепатичног пута }  ресекцијом јетре 
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967  Ресекција цисте смештене у холедохусу 

 Укључује:  анастомозу црева 
 

43972-00    Ресекција цисте смештене у холедохусу са анастомозом на заједнички жучни  
                    пут 
 
43975-00    Ресекција цисте смештене у холедохусу са анастомозом на спој или изнад 
 споја интрахепатичних путева  
 

968      Остале процедуре ексцизије на жучној кеси, жучним водовима или Одијевом  
  сфинктеру 

90294-00  Ендоскопска ексцизија лезије билијарног тракта или Одијевог сфинктера 
 Ендоскопска ексцизија тумора: 
 • Ватерова ампула 
 • заједнички билијарни тракт 
 • цистични вод 
 • јетрени вод 
 • периампулар 
 • Одијев сфинктер 
 

30458-02    Локална ексцизија лезије Одијевог сфинктера 
 Ексцизија тумора: 
 • Ватерове ампуле 
 • заједничког билијарног тракта 
 • цистичног тракта 
 • интрахепатичног пута 
 • периампуларног 
 • Одијевог сфинктера 

 Укључује:  холедохотомију 

9.8.6 РЕПАРАЦИЈА 

969  Стома жучне кесе или билијарног тракта 

30375-05  Холецистостомија 
 
30460-00    Холецистодуоденостомија 
 
30460-01    Холецистоентеростомија 
 Холецистоколостомија 
 Холецистоилеостомија 

 Искључује: холецистодуоденостомију 
     холецистојејуностомију 

 
30460-02    Холецистопанкреатостомија 
 
30460-03    Холедоходуоденостомија 
 
30460-04    Холедохојејуностомија 
 
30460-05    Холедохоентеростомија 
      
 Искључује: процедуру код панкреатодуоденектомије 



254 
 

 
30460-06    Холедохопанкреатостомија 
 
30460-07    Хепатикоентеростомија 
 
43978-00    Портоентеростомија 
  Касаи процедура 

  Напомена: Изводи се код билијарне атрезије 

970  Rоux-en-Y  бајпас 

30460-08     Билодигестивни бајпас помоћу Roux-en-Y вијуге                        
 Холецистојејуностомија  
 
30466-00 Бајпас левог јетреног жучног вода уз помоћ Roux-en-Y вијугe 
 
30467-00 Бајпас десног јетреног жучног вода уз помоћ Roux-en-Y вијугe 

971              Остале репарације Одијевог сфинкера, жучне кесе или жучних канала 

30458-04     Репарација Одијевог сфинктера  

 Укључује:  холедохотомију 

30495-00  Перкутана дилатација билијарног тракта 
 Перкутана дилатација билијарне стриктуре 

 Искључује:  процедуру код уградње стента 

 
30452-00     Холедокоскопија са дилатацијом 
 Ендоскопска дилатација заједничког билијарног тракта 

 Искључује:  процедуру код уградње стента 

 
30494-00   Реконструкција жучних путева (Т-Т анастомоза) 
 Ендоскопска дилатација билијарне стриктуре 

 Искључује:  процедуру код уградње стента 

 
30472-00     Репарација интрахепатичних жучних путева  

 Напомена: Изводи се код фистуле 

 
30472-01     Репарација заједничког жучног вода 

 Напомена: Изводи се код фистуле 

 Искључује:  процедуру код дилатације: 
  • ендоскопске 
  • перкутане 
  процедуру код стриктуре: 
  • ендоскопски  
  • перкутано  

 
30469-00     Репарација билијарне стриктуре 

 Искључује:  процедуру код дилатације: 

  • ендоскопске  
  • перкутане 

 
90342-03     Репарација лацерације жучне кесе 
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90320-00  Остале поправке жучне кесе 

90321-00  Остале поправке билијарног тракта 

90321-001   Збрињавање цистобилијарне комуникације ехинококне цисте јетре (једна или  
  више) 

9.8.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

972  Процедуре због порталне хипертензије 

30602-00    Уградња портокавалног шанта 
 
30603-00    Уградња мезокавалног шанта 
 
30605-00    Уградња спленореналног шанта 
 
30606-01    Прешивање варикозитета желуца  

 Укључује:  деваскуларизацију 

973  Остале процедуре на жучној кеси или билијарном тракту 

90322-00    Остале процедуре на жучној кеси 
 
90323-00    Остале процедуре на жучном тракту 
 
 

9.9 ПАНКРЕАС 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.9.1 ПРЕГЛЕД 

974 Преглед панкреаса 

30484-02    Ендоскопска ретроградна панкреатографија (ERP) 

 Укључује:  биопсију 

9.9.2 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

975 Процедуре примене, уградње и уклањања на панкреасу 

90349-00    Ендоскопско одстрањење калкулуса из панкреаса 

30491-02  Ендоскопска уградња стента у панкреас 

 Укључује: дилатацију 
    уградњу назопанкреасне сонде  
    процедуру путем ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERP) 

30491-03  Ендоскопска замена стента панкреаса 

30491-04  Ендоскопско уклањање стента панкреаса 
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9.9.3 ИНЦИЗИЈА 

976  Процедуре инцизије на панкреасу 

30575-00    Инцизија и дренажа апсцеса панкреаса 
 
30375-14    Инцизија и дренажа панкреаса 
 
30375-27    Марсупијализација цисте панкреаса 
 
30581-00    Експлорација панкреаса 

  Искључује: процедуру код ексцизије лезије панкреаса  

9.9.4 ЕКСЦИЗИЈА 

977  Биопсија панкреаса 

30094-05  Перкутана иглена биопсија панкреаса 

30075-16  Биопсија панкреаса 

978  Панкреатектомија 

 
30593-00     Панкреатектомија 
                      Централна панкреатектомија 

 
30593-001   Субтотална панкреатектомија                     
  
30583-00    Дистална панкреатектомија 
 
30593-01    Панкреатектомија са спленектомијом 
 
30584-00    Панкреатикодуоденектомија сa формирањем стоме  

 Укључује:  xоледоxоентеростомију 

     гастројејуностомију 
     панкреатикојејуностомију 
    

30584-001  Тотална панкреатектомија 
 
30584-002  Тотална панкреатектомија са презервацијом пилоруса 
 
30584-003  Цефалична дуденопанкреатектомија са презервацијом пилоруса 

 

979  Остале процедуре ексцизије на панкреасу или панкреасном каналу 

90294-01     Ендоскопска ексцизија лезије панкреаса или панкреасног канала 
 
30578-00    Ексцизија лезије панкреаса 

 Укључује:  експлорацију 

30578-001  Дуоденум презервирајућа ресекција главе панкреаса sec Beger 

30578-002  Дуоденум презервирајућа ресекција главе панкреаса sec Mod Bern 
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30578-003  Локална ексцизија главе панкреаса sec. Frey 

30578-004  Локална ексцизија главе панкреаса sec. Izbicky 
 

30577-00    Велика панкреасна или ретропанкреасна дисекција  

 Напомена: Изводи се код: 

 • формирања апсцеса  
 • некрозе панкреаса 
 

30577-001  Некректомија панкреаса и перипанкреасне регије 
 
30577-002  Некректомија панкреаса и перипанкреасне регије применом методе отвореног 
                    трбуха 
 
30577-003  Некректомија панкреаса и перипанкреасне регије са постављањем дренова за 
                    континуирану лаважу 

9.9.5 РЕПАРАЦИЈА 

980  Анастомоза панкреаса 

 Напомена: Изводи се код: 

        • цисте панкреаса 
        • панкреатитиса 

 Искључује:  холецистопанкреатостомију 
     Холедохопанкреатостомију 
 

30586-00     Анастомоза панкреаса са дуоденумом 
 
30586-01     Анастомоза панкреаса са желуцем  
 
30587-00     Анастомоза панкреаса са Rоux-en-Y петљом јејунума  

 Искључује:  процедуру код панкреатикодуоденектомије 

30587-001   Лапароскопска псеудоцисто-јејуно анастомоза уз помоћ Roux en Y вијуге 

 
30589-00    Панкреатикојејуностомија 

 Искључује:  процедуру са: 
  • анастомозом на Rоux-en-Y петљу јејунума 
  • панкреатикодуоденектомијом 

981  Остале продецуре репарације панкреаса 

30458-06  Репарација сфинктера панкреасног канала 
 Панкреасна: 
 • септопластика канала 
 • сфинктеропластика 
 Репарација септума панкреасног канала 

 Укључује:  холедохотомију 

90324-00  Трансплантација панкреаса 

90325-00  Остале репарације на панкреасу 

90325-001   Дренажна операција псеудоцисте панкреаса 
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9.9.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

982  Остале процедуре на панкреасу 

90326-00  Остале процедуре на панкреасу 

90326-001   Збрињавање повреде панкреаса директном сутуром  
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9.10 ТРБУХ, ПЕРИТОНЕУМ И ОМЕНТУМ 
 
Укључује: карличну шупљину  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.10.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

983  Процедуре примене, уградње и одстрањења на трбуху, перитонеуму или  
  оментуму 

30406-00     Абдоминална парацентеза   
 
90347-02     Давање терапијске супстанце у перитонеалну шупљину  
 Инјекција локалне терапијске супстанце у перитонеалну шупљину  

 
90347-01    Инсуфлација ваздуха у перитонеалну шупљину   
 
30408-00    Уградња перитонео-венског шанта 
 Уградња Ле Вин (Le Veen) шанта 

90375-00  Пласирање интра-абдоминалне тампонаде  
 Заустављање интра-абдоминалнонг крварења услед трауме, коршћењем тампонаде 

 Укључује:  привремено затварање трбуха остављајући тампонаду in situ 

 Искључује: процедуру: 
  • за контролу постоперативног крварења  
  • са уградњом или отклањањем тампонаде током оперативног поступка — тада 
  шифру изоставити 

90375-01  Замена интра-абдоминалне тампонаде 

90375-02  Уклањање интра-абдоминалне тампонаде 
 Фазна процедура уклањања тампонаде коришћеног код заустављања интра-
 абдоминалне хеморагије услед трауме 

 Искључује:  процедуру уз: 
  • уградњу или уклањање тампонаде током оперативног поступка — шифру  
  изоставити 
  • замене 

 
90376-00 Пласирање перитонеалног приступног уређаја 
 Пласирање имплантабилног перитонеалног порт катетера  
 
 Укључује: повезивање уређаја за давање лека 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • абдоминалну парацентезу 
 • давање фармаколошког средства 
 
 Искључује: процедуру код перитонеалне дијализе 
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90376-01 Ревизија перитонеалног приступног уређаја 
 Замена имплантабилног перитонеалног порт катетера 
  
 Укључује: повезивање уређаја за давање лека 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • абдоминалну парацентезу 
 • давање фармаколошког средства 
 
 Искључује:  процедуру код перитонеалне дијализе 

 

90376-02 Уклањање перитонеалног приступног уређаја  
                    Уклањање имплантабилног перитонеалног порт катетера 
 
 Укључује: одвајање уређаја за давање лека 
  
 Искључује: процедуру:  
   • код перитонеалне дијализе 
   • са заменом 

  

9.10.2 ИНЦИЗИЈА 

984  Лапароскопија   

30390-00  Лапароскопија  
 Дијагностичка [експлоративна] лапароскопија 

985  Лапаротомија 

30373-00  Експлоративна лапаротомија 

 Укључује:  биопсију 

 Искључује:  узгредан експлоративан преглед код интра-абдоминалне хирургије –  

  шифру изоставити 

 
30385-00    Постоперативно поновно отварање места лапаротомије  
  
 Напомена: Изводи се код контроле постоперативне хеморагије  

 Искључује: фазну лапаротомију за контролу хеморагије, са уклањањем интра-  
  абдоминалног паковања 

 
35726-01    Стејџинг лапаротомија због одређивања степена проширености болести 
  Биопсија, ексцизија или узимање узорка: 
 • лимфног чвора 
 • оментума 
 • перитонеалног ткива 
 Узорак ткива се узима да би се утврдило ширење малигне болести 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • хистеректомије 

 Искључује:  Стејџинг лапаротомију за: 
  • малигнитет у гинекологији 
  • лимфом 
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30384-00    Лапаротомија због одређивања степена проширености лимфома  
 Стејџинг лапаротомија код лимфома 
  
 Укључује:  биопсију: 
            • јетре 
            • лимфног чвора 
         оофоропексију 
         спленектомију 
 

986  Одвајање абдоминалних прираслица 

 Одвајање прираслица: 
 • карлице 
 • перитонеалних 

30393-00  Лапароскопско одвајање абдоминалних прираслица 

30378-00  Одвајање абдоминалних прираслица 

 Укључује:  уградњу дуге интестиналне цеви 

987  Остале процедуре инцизије на  абдомену, перитонеуму и оментуму 

 
30224-01     Перкутана дренажа интра-абдоминалног апсцеса, хематома или цисте   
 
30224-011  Перкутана аспирација просте / мултиплих циста јетре     
 
30224-02     Перкутана дренажа ретроперитонеалног апсцеса 
 
30394-01     Лапароскопска дренажа интра-абдоминалног апсцеса, хематома или цисте 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • лапароскопску апендектомију 

 
30394-00     Дренажа интра-абдоминалног апсцеса, хематома или цисте   

  Укључује:  апендиктални  }  
  илијачне јаме   }  
  интраперитонеални  }  апсцес, хематом или цисту 
  карлични    }  
  субхепатчни  }  
  субфренични   }  
  Дагласов шпаг           } 
  перитонитисни  } 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • апендектомију 

 Искључује:  апсцес, хематом или цисту специфичних интра-абдоминалних или   
   карличних места класификованих на другом месту 
  дренажа: 
  • интраабдоминалног апсцеса, хематома или цисте: 
       • лапароскопско 
       • перкутано 
  хијатидне цисте: 
  • органа у абдоминалној шупљини, некласификовано на другом месту 
  • јетре 
  • перитонеума 
  ретроперитонеални апсцес 
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30397-00     Лапаростомија кроз претходну хируршку рану   

 Укључује:  промену завоја или паковања 

   дренажу 

30402-00  Дренажа ретроперитонеалног апсцеса 
 Дренажа апсцеса: 
 • екстраперитонеалног 
 • паравертебралног 

 Искључује:  перкутану дренажу апсцеса 

 
90952-00    Инцизија трбушног зида 
 Експлорација абдоминалног зида 
 Уклањање протетичке мрежице коришћене за репарацију хернија 
 
 Искључује: експлоративну лапаротомију 

9.10.3 ЕКСЦИЗИЈА 

988  Биопсија абдомена, перитонеума и оментума 

30094-06    Перкутана иглена биопсија интраабдоминалне масе 

30075-17  Биопсија трбушног зида или пупка 

30075-37  Биопсија перитонеума 
 Биопсија: 
 • мезентеријумума 
 • оментума 

989 Остале процедуре ексцизије на абдомену, перитонеуму и оментуму 

 Искључује: хистеректомију са ретроперитонеалном дисекцијом 

 
30396-00    Дебридман и лаважа перитонеалне шупљине 
 Испирање због интраперитонеалне сепсе 

 Укључује:  уклањање: 
  • ентеричних садржаја (нпр. фекалија) 
  • страног материјала 

 
43942-00    Ексцизија епителног остатка око пупка  
 
43945-00    Ексцизија отвореног жуманчаног интестиналног канала  

     Укључује: жуманчану интестиналну цисту 

 
43948-00    Ексцизија умбиликалног гранулома 
 
43987-01    Ексцизија абдоминалног неуробластома 
 Ексцизија перитонеалног неуробластома 

 
30321-00    Ексцизија ретроперитонеалне неуроендокрине лезије 
 
30323-00    Ексцизија ретроперитонеалне неуроендокрине лезије са ретроперитонеалном 
 дисекцијом   

 Укључује:  дисекцију једног или оба велика крвна суда 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • нефректомије (видети блокове 1048, 1049 и 1053) 
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30392-00    Редукција интраабдоминалних лезија 
 Радикално уклањање интраабдоминалног лезија 

 Укључује:  оментектомију 

 Искључује: процедуру за неуробластом 

 
90327-00    Ексцизија конгениталних интра-абдоминалних лезија 

 Укључује:  ретроперитонеални тумор 
  тератому 

 Искључује: ексцизију бронхогене цисте, путем торакотомије 

  ретроперитонеалну неуро-ендокрину лезију 
 

90328-00 Ексцизија лезије перитонеалног ткива   

 Искључује: хируршко отклањање велике количине  интра-абдоминалне лезије 
     оментектомију 

 
90328-01 Ексцизија лезије перитонеалног ткива са ресекцијом црева 

 Искључује: хируршко отклањање велике количине интра-абдоминалне лезије  
     оментектомију  

 
96189-01 Лапароскопска оментектомија 
 Лапароскопска: 
 • епиплоектомија 
 • Уклањање оментума: 
      • комплетно 
      • већег дела 
      • мање 
      • некласификовано на другом месту 
      • парцијално 

 Искључује: биопсију 
  хируршко уклањање лезије: 
  • интра-абдоминалне 
  • карличне 
  у стејџинг лапаротомији 

96189-00  Оментектомија 
 Епиплоектомија 
 Уклањање оментума: 
 • комплетно 
  • већег дела 
  • мањег дела 
  • некласификовано на другом месту 
  • парцијално 

 Искључује: биопсију  
  хируршко уклањање велике количине тумора: 
  • интра-абдоминалног 
  • карличног 
  у стејџинг лапаротомији за утврђивање нивоа раширености лезије 
  путем лапароскопије 
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90450-00   Предња карлична егзентерација  
   Предња карлична евисцерација 

 Укључује:  уклањање: 
  • бешике 
  • јајовода 
  • јајника 
  • уретре 
  • материце 
  • вагине 

 
90450-01    Задња карлична егзентерација  
 Задња карлична евисцерација 

 Укључује:  уклањање: 
  • аналног канала 
  • јајовода 
  • јајника 
  • ректума 
  • сигмоидног колона 
  • материце 
  • вагине 
 

90450-02    Тотална карлична егзентерација   
 Тотална карлична евисцерација 
 

9.10.4 РЕПАРАЦИЈА 

990  Репарација ингвиналне херније 

 Репарација инфантилне хидроцеле 

 Укључује:  мрежицу 

     протезу 

 Искључује: процедуру код инкарцериране (обструктивне)(странгулационе) херније 

 
30609-02    Лапароскопска репарација ингвиналне херније, једнострано 
 
30614-02     Репарација ингвиналне херније, једнострано 
 
30609-03     Лапароскопска репарација ингвиналне херније, обострано 
 
30614-03     Репарација ингвиналне херније, обострано 

991  Репарација феморалне херније 

 Укључује: мрежицу 

     протезу 

 Искључује: процедуру код инкарцериране (обструктивне)(странгулационе) херније 

 
30609-00     Лапароскопска репарација феморалне херније, једнострано 
 
30614-00     Репарација феморалне херније, једнострано 
 
30609-01     Лапароскопска репарација феморалне херније, обострано 
 
30614-01     Репарација феморалне херније, обострано 
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992  Репарација умбиликалне, епигастричне или херније беле пруге 

 Укључује мрежицу 

     протезу 

 Искључује: процедуру код инкарцериране (обструктивне)(странгулационе) херније 

 
30617-00    Репарација умбиликалне херније 

  Искључује: репарација егзомфалоса (видети блок 924) 

30617-01  Репарација епигастричне херније, 
 
30617-02    Репарација херније беле линије 

993  Репарација херније на месту инцизије 

 Инцизионална херниопластика 
 Репарација инкарцериране (обструктивне)(странгуларне) инцизионалне херније 

 Искључује:  репарација парастомалне херније 

 
30403-00    Репарација инцизионе киле, без мрежице 
 
30405-00    Репарација инцизионе киле са транспозицијом мишића - CST 
 
30405-01    Репарација инцизионе киле, мрежицом 
30405-02    Репарација инцизионе киле са ресекцијом странгулисаних вијуга црева    

 Укључује:  анастомозу 

994  Репарација парастомалне херније 

30563-02  Репарација парастомалне киле 

30563-03  Репарација парастомалне киле са премештањем стоме 

996  Репарација осталих хернија трбушног зида 

 Репарација: 
 • инкарцериране,обструктивне,странгулационе или осталих хернија трбушног зида 
 • остале херније трбушног зида 

 Укључује:  ово после затварања егзомфалоса или гастрошизе 

 
30403-01    Репарација осталих кила трбушног зида   
 
30405-03    Репарација осталих кила трбушног зида са транспозицијом мишића 
 
30405-04    Репарација осталих кила трбушног зида са протезом 
 
30405-05    Репарација осталих кила трбушног зида са ресекцијом странгулираних вијуга 
 црева  
 
 Укључује: анастомозу 
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997  Репарација инкарцеисане, странгулационе и обструктивне херније 

 Репарација инкарцериране, странгулационе и обструктивне херније: 
 • диафрагмалне 
 • епигастричне 
 • феморалне 
 • ингуиналне 
 • беле линије 
 • обтуратора 
 • умбиликалне 

30615-00  Репарација инкарцериране, странгулисане и обструктивне херније 

 Инкарцер   Искључује: процедуру за: 
  • инцизиону килу (видети блок 993)  
  • вентралне  херније (видети блок 996) 

998  Репарација дијафрагмалне херније 

 Репарација: 
 • хиатус херније 
 • езофагеалног хиатуса 

 Искључује:  репарација дијафрагмалне херније са фундопластиком 

 
30601-00    Репарација дијафрагмалне киле, абдоминални приступ 
 
30601-01    Репарација дијафрагмалне киле, торакални приступ 
 Торако-абдоминална репарација дијафрагмалне херније 

 
30600-00    Репарација трауматске дијафрагмалне киле 
 
 
43837-02    Репарација дијафрагмалне киле са употребом режња трбушног зида или      
                   уградњом протетске закрпе  

 Укључује: абдоминални  }  
  торакални    } приступ 
  торако-абдоминални }  

 Напомена: Извођено за репарацију конгениталне дијафрагмалне херније 

1000  Остале поправке на трбуху, перитонеуму или оментуму 

30399-00     Затварање лапаростомије 

 Укључује:  дренажу 
  уклањање завоја или паковања 

 
30403-03    Поновно затварање постоперативне дисрупције трбушног зида 
 Поновно затварање дехисценције абдоминалне ране након царског реза  

 Искључује:  шивење дехисценције ране на утерусу након царског реза  

 
30403-04     Одложено затварање гранулирајуће абдоминалне ране 
 
30403-05     Репарација трбушног зида након узимања мишићнокожног режња   

30178-00  Затварање секундарне дисрупције трбушног зида са реконструкцијом пупка 

 Укључује:  липектомију 
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45570-00  Затварање абдомена са репарацијом мускулоапонеуротичног слоја 
 
90329-00    Остале репарације на абдомену 
 
90329-01    Остале репарације на перитонеуму 
 
90329-02    Остале репарације на оментуму 
 
90329-03    Остале репарације на мезентеријуму 
 

9.10.5 РЕВИЗИЈА 

1001  Процедуре ревизије на абдомену, перитонеуму и оментуму 

 
90330-00   Ревизија шанта цереброспиналне течности на перитонеуму 
 Ревизија шанта, дистално: 
 • цистерноперитонеалног 
 • лумбоперитонеалног 
 • вентрикулоперитонеалног 

9.10.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1002  Процедуре због хидатидне цисте перитонеума или абдоминалних органа 

30434-01    Евакуација перитонеалне хидатидне цисте  
 
30436-01    Евакуација перитонеалне хидатидне цисте са оментопластиком или 
 мијелопластиком  
 
30434-02    Евакуација хидатидне цисте абдоминалних органа 

 Искључује:  процедуру за јетру 

30436-02    Евакуација хидатидне цисте трбушних органа са оментопластиком или 
 мијелопластиком  

 Искључује: процедуру за јетру 

1003  Процедуре због гастрошизе 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарације танког или дебелог црева 
 

43867-00    Израда врећице (pouch) због гастрошизе 
 Прављење: 
 • силастичке врећице због гастрошизе 
 • резервоара за гастрошизу 

 
43867-01    Други корак поступка у лечењу гастрошизе са одстрањењем протезе и 
 затварањем  
 
43864-00    Примарна репарација гастрошизе укључујући кожу 
 
43864-01    Примарна репарација гастрошизе укључујући кожу, мишић и фасцију  

 Искључује: процедуру са креирањем протетске врећице (простетског пауча) 
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1004  Остале процедуре на абдомену, перитонеуму и оментуму 

90331-00  Остале процедуре на абдомену, перитонеуму и оментуму 

90331-001   Мерење интра-абдоминалног притиска 

  Укључује: једнократну                                                                                                                
   понављану                                                                                                                            
   континуирану 

 

9.11 ОСТАЛА И МУЛТИПЛА МЕСТА ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

9.11.1 ПРЕГЛЕД 

1005  Панендоскопија 

11820-00  Панендоскопија путем камере у капсули 
 Камера у пилули     }  
 Капсула      } ендоскопија 
 Гастроинтестинална камера у капсули }  
 

30473-00    Панендоскопија до дуоденума 
                      Дуоденоскопија  
                      Гастроскопија 
                      Езофагогастродуоденоскопија [ЕГД] 
 

30473-02    Панендоскопија кроз вештачку стому  
 Гастроскопија кроз вештачку стому 
 Езофагогастродуоденоскопија [ЕГД] кроз вештачку стому 

 Искључује: дуоденоскопију кроз вештачку стому 
  ендоскопски преглед танког црева кроз вештачку стому 

30473-07  Панендоскопија до дуоденума са убризгавањем контраста (мастила за   
  тетоважу) 
 Хромоендоскопија до дуоденума 

30473-05  Панендоскопија до илеума 
 Илеоскопија 
 Јејуноскопија 
 
 Укључује:  балон асистирану ентероскопију (double ballon) -перорални и перанални  
    приступ 

30473-08  Панендоскопија до илеума са убризгавањем контраста (мастила за тетоважу) 
 Хромоендоскопија до илеума 

9.11.2 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

1006  Панендоскопија са одстрањењем страног тела 

 
30478-00    Панендоскопија до дуоденума са одстрањењем страног тела   
 Дуоденоскопија }  
 Гастроскопија } са одстрањењем страног тела 
 Езофагогастродуоденоскопија }  

 Искључује: ово ригидном  езофагоскопијом 
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30478-14    Панендоскопија до илеума са одстрањењем страног тела   
 Одстрањење страног тела путем: 
 • илеоскопије 
 • јејуноскопије 
 
 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon) - перорални и перанални  

    приступ 
 
 

9.11.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

1007  Панендоскопија са деструкцијом 

 Дуоденоскопија    }  
 Гастроскопија    } са деструкцијом 
 Езофагогастродуоденоскопија  } 
   

30478-01    Панендоскопија до дуоденума са дијатермијом 
 
30478-02    Панендоскопија до дуоденума са коагулацијом путем грејуће сонде 
 
30478-03    Панендоскопија до дуоденума са коагулацијом ласером 
 
30478-20    Панендоскопија до дуоденума са осталим коагулацијама 
 Аргон плазма коагулација 
 

30478-15    Панендоскопија до илеума са дијатермијом 
 
 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon) - перорални и перанални  

  приступ  

 
30478-16    Панендоскопија до илеума са коагулацијом путем грејуће сонде 
 
 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon) - перорални и перанални  

  приступ 
 
30478-17    Панендоскопија до илеума са коагулацијом ласером 
 
 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon) - перорални и перанални  

  приступ 
 
30478-21    Панендоскопија до илеума са осталим коагулацијама 
      Аргон плазма коагулација 
 
 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon) - перорални и перанални  
  приступ 

9.11.4 ЕКСЦИЗИЈА 

1008  Панендоскопија са ексцизијом 

 Дуоденоскопија    }  
 Гастроскопија    } са ексцизијом 
 Езофагогастродуоденокопија  }  
 

30473-01     Панендоскопија до дуоденума са биопсијом 
 
30478-04     Панендоскопија до дуоденума са ексцизијом лезија 
  Панендоскопија до дуоденума са ексцизијом полипа 
  

 



270 
 

30473-06     Панендоскопија до илеума са биопсијом 
 
 Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon)-перорални и перанални  
  приступ 
 
30473-061   Eндоскопска ултрасонографија са биопсијом 
 
                      Укључује: перорални приступ и ендоректалну  ултрасонографију са биопсијом 

 
30478-18    Панендоскопија до илеума са ексцизијом лезија 
                     Панендоскопија до илеума са ексцизијом полипа  
 
                      Укључује: балон асистирану ентероскопију (double ballon)-перорални и перанални   
                         приступ  

9.11.5 РЕПАРАЦИЈА 

1009  Процедуре репарације на осталим и мултиплим местима пробавног система 

43912-01  Репарација цревне дупликације 
 ексцизија дупликационе цисте: 
 • ентеричне 
 • ентерогенусне 
 Репарација дупликације: 
 • колоничке 
 • дуоденалне 

9.11.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1011  Остале процедуре на пробавном систему 

90334-00    Трансјугуларни интрахепатички портосистемски шант (ТИПС) 
 
 
 
90335-00    Остале дијагностичке процедуре на пробавном систему 

 Напомена: За нехируршке дијагнсотичке процедуре видети Поглавље 18 
 

90335-01    Остале процедуре на пробавном систему  
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ДЕСЕТО ПОГЛАВЉЕ 

10.ПРОЦЕДУРЕ НА УРИНАРНОМ СИСТЕМУ 
(БЛОКОВИ 1040–1129) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

10.1 БУБРЕГ 

ТИП ПРОЦЕУРЕ 

10.1.1 ПРЕГЛЕД 

1040  Дијагностичке процедуре на бубрегу 

36652-00    Ретроградна уретерореноскопија 

                    Укључује: цистоскопију 

       уретероскопију 
       уретралну дилатацију 

10.1.2 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

1041  Манипулација или екстракција калкулуса из бубрега 

30450-01    Екстракција бубрежног камена помоћу имиџинга (технике визуелизације) 
 Перкутана екстракција камена реналног тракта  

 Укључује:  уретер 

 Искључује: процедуру перкутаном нефроскопијом (PCNL) 
 

36627-02    Перкутана нефроскопија са екстракцијом калкулуса из бубрега (екстракција    
                    кљештицама, без фрагментације)  

 Искључује: процедуру са екстракцијом 
  • 3 или више камена  
  • једног камена ≥ 3цм у било којој пројекцији  
  процедуру са фрагментацијом  

 
36652-01    Ретроградна уретeрореноскопија са push back манипулацијом калкулуса у   
                    бубрег 

 Укључује:  цистоскопију 

     уретероскопију 
     уретралну дилатацију  

 Искључује: процедуру код: 
  • екстракције камена  
  • фрагментације и екстракције камена  
  • фрагментације камена  
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36654-02    Ретроградна уретерореноскопија са екстракцијом калкулуса из бубрега   
                    кљештицама 

 Укључује:  цистоскопију 
       уретероскопију 
       уретралну дилатацију 

 Искључује:  манипулацију реналног камена  
        процедуру са фрагментацијом  

1042  Остале процедуре примене, инсерције или уклањања на бубрегу 

36649-00  Замена нефростомског катетера 
 Замена дренажне цеви пијелостоме 

 
36604-00     Антеградно пласирање уретералног катетера кроз перкутану нефростомију –   
                    техника интервентне радиологије 

36605-00  Антеградно пласирање уретералног катетера кроз перкутану нефростомију са     
  уклањањем калкулуса – техника интервентне радиологије 

 Укључује:  уклањање камена из: 

  • бубрега 
  • уретера 

36607-00  Антеградно пласирање уретералног катетера кроз перкутану нефростомију са  
  балон дилатацијом уретера– техника интервентне радиологије 

 Укључује: балон дилатацију: 
     • бубрега 
  • уретера 

10.1.3 ИНЦИЗИЈА 

1043  Перкутана нефроскопија 

 Укључује:  антеградну пијелоскопију 
  инсерцију стента у уретер 

 Искључује: процедуру код екстракције реналног камена  

36627-00     Перкутана нефроскопија 
 
36633-00     Перкутана нефроскопија са инцизијом пијелона 
 
36633-01     Перкутана нефроскопија са инцизијом каликса 
 
36633-02     Перкутана нефроскопија са инцизијом уретера  

1044  Нефролитотомија са одстрањењем камена 

 Пијелолитотомија са уклањањем калкулуса 

 Укључује : калиорафију 
  нефростомију 
  пијелопластику 
  пијелостомију 

 
36540-00    Нефролитотомија са одстрањењем  ≤ 2 калкулуса 

 Искључује: процедуру код уклањања коралних калкулуса  
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36543-00    Нефролитотомија са одстрањењем  ≥ 3 калкулуса 

 Укључује:  уклањање коралних калкулуса 

1045  Остале процедуре инцизије на бубрегу 

36537-00     Експлорација периреналног простора са дренажом  
  Каликотомија 
 Дренажа перинефритичког апсцеса 
 Пијелотомија 

 Укључује:  дренажу 
 
 Искључује: процедуру код биопсије периреналног или перивезикалног ткива  

36537-01  Експлорација бубрега са биопсијом или дренажом 
 Нефротомија 

 Укључује:  биопсију 
     дренажу 

 Искључује: Уклањање калкулуса 

10.1.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

1046  Деструктивне процедуре на бубрегу 

36627-03     Перкутана нефроскопија са дијатермијом бубрега   

 Укључује:  антероградну пијелоскопију  
 
 Искључује: процедуру код екстракције бубрежног камена  

 
36654-01    Ретроградна пијелоскопија са дијатермијом бубрега   

 Укључује:  цистоскопију 
  уретероскопију 
  уретралну дилатацију 
  

36639-00   Перкутана нефроскопија са фрагментацијом и екстракцијом два или мање  
                   калкулуса 

   Укључује: антероградну пијелоскопију 
  фрагментацију: 
  • електрохидрауличним таласима 
  • ласером 
  • ултразвуком 
  инсерција дренажне цеви (нефростомија) 

 
36645-00    Перкутана нефроскопија са фрагментацијом и екстракцијом једног калкулуса ≥   
                     3cm у било којој пројекцији, или ≥ 3 камена 

   Укључује: антероградну пијелоскопију 
      фрагментацију: 
           • електрохидрауличним таласима 
           • ласером 
           • ултразвуком 
       инсерција дренажне цеви (нефростомија) 
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36656-00   Ретроградна уретерореноскопија са фрагментацијом камена у бубрегу  

 Укључује:  цистоскопију 

       фрагментацију: 
           • електрохидрауличним таласима 
           • ласером 
                                      • ултразвуком 
       уретероскопију 
       уретралну дилатацију 

 Искључује: процедуру са екстракцијом бубрежног камена  

 
36656-01   Ретроградна уретерореноскопија са фрагментацијом и екстракцијом реналног   
                     камена 

 Укључује:  цистоскопију 
         фрагментацију: 
            • електрохидрауличним таласима 
            • ласером 
                                     • ултразвуком 
         уретероскопију 
         уретралну дилатацију 

10.1.5 ЕКСЦИЗИЈА 

1047  Биопсија бубрега 

36561-00     Затворена биопсија бубрега 
 Ендоскопска биопсија преко постојеће: 
 • нефростомије 
 • нефротомије 
 • пијелостомије 
 • пијелотомије 

 
36654-00    Ретроградна уретерореноскопија са биопсијом бубрега  

 Укључује:  цистоскопију 
  уретероскопију 
  уретралну дилатацију  
 

36627-01    Перкутана нефроскопија са биопсијом 

 Укључује:  антероградну уретерореноскопију 

 
36821-00    Ендоскопска биопсија пијелона (brush) 

1048  Парцијална нефректомија 

 Укључује:  било коју придружену репарацију 

 
36522-00    Парцијална нефректомија – лапароскопски (примарни рад) 

36522-01     Парцијална нефректомија – отворена хирургија (примарни рад) 

36525-00     Парцијална нефректомија на предходно оперисаном бубрегу -  лапароскопски  
  (секундарни рад) 

36525-01     Парцијална нефректомија на предходно оперисаном бубрегу -  отворена  
  хирургија (секундарни рад) 
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1049  Комплетна нефректомија (примарни рад) 

 Искључује:  радикалну нефректомју  

  процедуру компликовану претходним хируршким захватом на истом бубрегу  
  процедуру ради: 
  • уклањања трансплантираног бубрега  
  • трансплантације 

 
36516-00    Нефректомија, једнострана – лапароскопска (примарни рад) 
 Одстрањење преосталог бубрега, лапароскопијом 

 
36516-01    Нефректомија једнострана -  отворена хирургија (примарни рад)                                    
                      Одстрањење преосталог бубрега 
 
36516-02    Нефректомија обострана -  лапароскопски (примарни рад) 
 
36516-03    Нефректомија обострана – отворена хирургија (примарни рад) 

1050  Нефректомија за трансплатацију 

36516-04    Нефректомија за трансплантацију, живи давалац - лапароскопски 
 
36516-05    Нефректомија за трансплантацију, живи давалац – отворена хирургија 
 
36516-06    Нефректомија за  трансплантацију, кадавер – отворена хирургија 

1051  Нефректомија трансплантираног бубрега 

 Искључује: процедуру за трансплатацију са: 
  • кадавера  
  • живог донора  
 

36519-00     Нефректомија трансплантираног бубрега (експлантација) – лапароскопски 
 
36519-01     Нефректомија трансплантираног бубрега (експлантација) – отворена хирургија 

1052  Нефректомија предходно оперисаног бубрега (секундарни рад) 

105              Искључује: радикалну нефректомију компликовану претходним хируршким захватом на 

   истом бубрегу  
                       процедуру за трансплатацију: 
                     • са кадавера  
                      • од живог донора  
 

36519-02    Нефректомија предходно оперисаног бубрега – лапароскопски (секундарни  
 рад) 
              
36519-03    Нефректомија предходно оперисаног бубрега – отворена хирургија (секундарни  
                   рад) 

1053  Радикална нефректомија 

 Укључује:  адреналектомију 
        ен блок ексцизију  ретроперитонеалних лимфних чворова 

 Напомена: изводи се због паренхимског тумора бубрега 

 
36528-00    Радикална нефректомија због тумора бубрежног паренхима – лапароскопска 
  (примарни рад) 
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36528-01  Радикална нефректомија због тумора бубрежног паренхима – отворена 
  хирургија (примарни рад) 
 
36529-00     Радикална нефректомија због тумора бубрежног паренхима на предходно  
 оперисаном бубрегу  – отворена хирургија (секундарни рад) 

1054  Нефроуретеректомија 

 Укључује:  манжетну за бешику (каф) 

  ен блок ексцизију ретроперитонеалног лимфног чвора  
  репарацију бешике 

36531-00     Нефроуретеректомија(нефректомија са тоталном уретеректомијом) –   
  лапароскопски (примарни рад) 
                       Нефректомија са тоталном уретеректомијом путем лапароскопије 

36531-01     Нефроуретеректомија (нефректомија са тоталном уретеректомијом) – отворена 
  хирургија (примарни рад) 
          Нефректомија са тоталном уретеректомијом 

36533-00    Нефроуретеректомија (нефректомија са тоталном уретеректомијом) на   
  предходно оперисаном бубрегу – отворена хирургија (секундарни рад) 
    Нефректомија са тоталном уретеректомијом компликованом претходним хируршким  
 захватом на истом бубрегу 

1055  Остале процедуре ексцизије на бубрегу 

36558-00     Ексцизија цисте бубрега - лапароскопски 
 Марсупиализација реналне цисте лапароскопијом 
 Скидање крова реналне цисте лапароскопијом 

 
36558-01     Ексцизија цисте бубрега – отворена хирургија   
 Марсупиализација реналне цисте 
 Скидање крова реналне цисте 

 
36558-02     Ексцизија осталих лезија бубрега - неозначено 

 Искључује: парцијалну нефректомију  

10.1.6 РЕПАРАЦИЈА 

1056  Нефростомија или пијелостомија 

36624-00  Перкутана нефростомија (PCN) 
                      Аспирација реналне цисте 
 Ренална пункција 

36552-00  Нефростомија – отворена хирургија 

36552-01  Пијелостомија – отворена хирургија 

1057  Пијелопластика 

36564-00    Пијелопластика – лапароскопска (примарни рад) 

36564-01  Пијелопластика – отворена хирургија (примарни рад) 
 
36570-00    Пијелопластика на предходно оперисаном бубрегу – лапароскопски  
 (секундарни рад)  
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36570-01     Пијелопластика на предходно оперисаном бубрегу – отворена хирургија  
  (секундарни рад) 

1058  Трансплантација бубрега 

36503-00  Трансплантација бубрега 

 Укључује:  васкуларну анастомозу 

36503-01  Аутотрансплантација бубрега 
 Реимплантација бубрега 

1059  Остале процедуре репарације на бубрегу 

90350-00  Остале репарације бубрега 
 Нефропексија 
 Редукција торзије реналне петељке 
 Симфизиотомија спојених бубрега (пресецање споја потковичастог бубрега) 

10.1.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1060  Хемодијализа 

13100-00  Хемодијализа  

13100-01  Интермитентна хемофилтрација  

13100-02  Континуирана хемофилтрација   

13100-03  Интермитентна хемодиафилтрација   

13100-04  Континуирана хемодиафилтрација     

13100-05  Хемоперфузија  

1061  Перитонеална дијализа 

13100-06  Перитонеална дијализа, краткорочна 

13100-07  Интермитентна перитонеална диализа, дугорочна 
 Интермитентна перитонеална дијализа [IPD] 
 Тидална дијализа 

13100-08  Континуирана перитонеална дијализа, дугорочна 
 Континуирана амбулантна перитонеална дијализа [CAPD] 
 Континуирана циклична перитонеална дијализа [CCPD] 

1062  Процедуре за успостављање или одржавање перитонеалне дијализе 

13112-00     Успостављање перитонеалне дијализе помоћу пункције абдомена и инсерције  
  привременог катетера 

90351-00  Уклањање привременог катетера за  перитонеалну дијализу 
 
13109-00    Уградња и фиксација пребивајућег перитонеалног катетера ради дугорочне 
                   перитонеалне дијализе 

 Укључује:  Тенкхоф  катетер 
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13109-01    Замена пребивајућег перитонеалног катетера ради перитонеалне дијализе 
  Уклањање и реинсерција пребивајућег перитонеалног катетера ради хроничне   
  перитонеалне дијализе 
 Ревизија пребивајућег перитонеалног катетера ради перитонеалне дијализе 

 
13110-00     Уклањање пребивајућег перитонеалног катетера ради перитонеалне  
                     дијализе 

 Искључује: процедуру са заменом  

1063  Остале процедуре ради бубрежне дијализе 

13104-00  Едукација и обука за кућну дијализу 
 Едукација и обука за: 
 • хемодијализу 
 • перитонеалну дијализу 

90353-00  Тест адекватности хемодијализе 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:  
 • хемодијализа 

90353-01  Тест адекватности перитонеалне дијализе 
 Перитонеални еквилибрацијски тест 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:  
 • перитонеална дијализа  

1064  Остале процедуре на бубрегу 

90354-00     Остале процедуре на бубрегу 

10.2 УРЕТЕР 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

10.2.1 ПРЕГЛЕД 

1065  Процедуре прегледа уретера 

 Укључује:  цистоскопију 
       уретралну дилатацију  
 

36860-00    Ендоскопски преглед интестиналног кондуита  
 
36860-01    Ендоскопски преглед интестиналног резервоара  

36803-00  Уретероскопија 
 Уклањање страног тела из уретера без инцизије 
 

10.2.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1066  Ендоскопска катетеризација уретера  

 Укључује:  цистоскопију 
    уретералну дилатацију 
 

36824-00    Ендоскопска катетеризација  уретера – једнострана 
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36824-01    Ендоскопска катетеризација  уретера – обострана 
 
36818-00    Ендоскопска катетеризација уретера са ретроградном уретеропијелографијом 
   (Chevassu) - једнострана 
 Цистоскопија са унилатералним ретроградним пијелограмом  
 Уретероскопија са унилатералним ретроградним пијелограмом 
 
36818-01    Ендоскопска катетеризација уретера са ретроградном уретеропијелографијом  
 (Chevassu) - обострана 
 Цистоскопија са билатералним ретроградним пијелограмом  
 Уретероскопија са билатералним ретроградним пијелограмом 

1067  Ендоскопско пласирање, замена или уклањање уретералног стента 

 Укључује:  цистоскопију 
       уретероскопију 
       уретралну дилатацију 
 

36821-01    Пласирање ЈЈ катетера - уретерореноскопски или цистоскопски 
 Ендоскопско пласирање ЈЈ стента 
 

36821-03    Замена ЈЈ катетера - уретерореноскопски или цистоскопски 
 Ендоскопска замена ЈЈ стента 

36833-01  Вађење ЈЈ катетера - уретерореноскопски или цистоскопски 
 Ендоскопско уклањање ЈЈ стента 

1068  Ендоскопска манипулација или екстракција камена у уретеру 

 Искључује: процедуру са фрагментацијом  
 

36857-00    Ендоскопска екстракција калкулуса из уретера (без уретероскопије) 
 
36803-02    Ендоскопска манипулација калкулуса у уретеру (уретерореноскопски) 

 Укључује: цистоскопију 
     уретралну дилатацију 
  

36806-02    Ендоскопска екстракција калкулуса из уретера без фрагментације   
 (уретерореноскопски) 

 Укључује:  цистоскопију 

      уретралну дилатацију  

1069  Остале процедуре примене, инсерције или одстрањења на уретеру 

90355-00     Имплантација електронског уретералног стимулатора 
  Замена електронског стимулатора уретера 

 
90355-01    Уклањање електронског уретералног стимулатора 

 Искључује: процедуру са заменом  

 
90367-00    Замена катетера уретеростомије 
 
36608-00 Перкутана замена уретералног стента 

 Укључује: перкутану замену кроз: 
  •бешику 
  • илеални кондуит 
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10.2.3 ИНЦИЗИЈА 

1070  Експлорација уретера 

 Укључује:  дренажу 

 
36612-00 Експлорација уретера – лапароскопски 
 
36612-01 Експлорацију уретера – отворена хирургија 

1071  Уретеролиза 

 Искључује: процедуру уз репозиционирање уретера 

 
36615-00 Уретеролиза (без репозиције уретера) – лапароскопски 
  
36615-01 Уретеролиза (без репозиције уретера) – отворена хирургија 

1072  Уретеролитотомија 

36549-01  Уретеролитотомија – лапароскопски (примарни рад) 

36549-00  Уретеролитотомија – отворена хирургија (примарни рад) 

37444-00  Уретеролитотомија на предходно оперисаном уретеру – лапароскопска   
  (секундарни рад) 

37444-01  Уретеролитотомија на предходно оперисаном уретеру – отворена хирургија   
  (секундарни рад) 

1073  Остале процедуре инцизије на уретеру 

36830-00  Ендоскопска инцизија орифицијума уретера 

 Укључује:  цистоскопију 
       уретралну дилатацију  
 

36825-00    Ендоскопска инцизија уретеро-пелвичног сегмента или сужења уретера 
 
                   Укључује: цистоуретроскопију 
    уклањање стента уретера 
     замену стента уретера 
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10.2.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

1074  Процедуре деструкције на уретеру 

 36809-01    Ендоскопска деструкција лезија уретера 
                      Ендоскопска деструкција лезија уретера путем: 
 • дијтермије 
 • електрохидрауличних шок таласа  
 • ласера 
 • ултразвука 
 
 Укључује:  цистоскопију                                                                                                                                   
                        ретроградну пијелоскопију 
     уретралну дилатацију 
       
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција стента у уретер 

 Искључује: екстракорпоралну литотрипсију шок таласима 

10.2.5 ЕКСЦИЗИЈА 

1075  Биопсија уретера 

90356-00  Перкутана биопсија уретера 

36806-00  Ендоскопска биопсија уретера 
 Трансуретрална биопсија уретера 

 Укључује:  цистоскопију 
      уретралну дилатацију  

36821-02  Ендоскопска (brush) биопсија уретера 

 Укључује:  цистоскопију 
       уретралну дилатацију  

30075-33  Биопсија уретера – отворена хирургија 

1076  Уретеректомија 

 Укључује:  репарацију мокраћне бешике 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • поновна уградња уретера у мокраћну бешику  

 Искључује: нефроуретеректомију  

36579-00  Парцијална уретеректомија - лапароскопски 

 Укључује: анастомозу уретера 

36579-01  Парцијална уретеректомија 
 Ексцизија лезије уретера 

 Укључује: анастомозу уретера 

36579-02  Комплетна уретеректомија - лапароскопски 

36579-03  Комплетна уретеректомија – отворена хирургија 
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1077  Остале процедуре ексцизије на уретеру 

36848-00  Ендоскопска ресекција уретероцеле 

 Укључује:  цистоскопију 
  уретралну дилатацију  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • екстракција камена из уретера  

10.2.6 РЕПАРАЦИЈА 

1078  Уретеролиза са репозицијом уретера 

36615-02  Уретеролиза са репозицијом уретера - лапароскопски 

36615-03  Уретеролиза са репозицијом уретера – отворена хирургија 

1079  Репарација удвојеног уретера 

36573-00  Лапароскопскa репарација удвојеног уретера 

36573-01  Репарација удвојеног уретера 

1080  Кутана уретеростомија – транспозиција уретера на кожу 

 Формирање кутане уретеростомије 

 Укључује:  инсерцију стента уретеростомије 

36585-00  Формирање кутане уретеростомије (једнострано) - лапароскопски 

36585-01  Формирање кутане уретеростомије (једнострано) – отворена хирургија 

36585-02  Формирање кутане уретеростомије (обострано) - лапароскопски 

36585-03  Формирање кутане уретеростомије (обострано) – отворена хирургија 

1081  Транспозиција уретера у други уретер 

 Формирање: 
 • трансуретеростоме 
 • уретероуретеростоме 

36597-00  Трансуретеростомија или уретеро-уретеростомија (лапароскопски) 

36597-01  Трансуретеростомија или уретеро-уретеростомија (отворена хирургија) 

1082  Трансплантација уретера у црево 

 Анастомоза уретера са цревом 
 Формирање: 
 • уретероентеростоме 
 • уретеросигмоидостоме 
 

36594-00    Уретеро-ентеростомија или уретеросигмоидостомија (једнострана)  -  
 лапароскопски 
 
36594-01    Уретеро-ентеростомија или уретеросигмоидостомија (једнострана) – 
         отворена хирургија 
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36594-02    Уретеро-ентеростомија или уретеросигмоидостомија (обострана) –  
 лапароскопски 
 
36594-03    Уретеро-ентеростомија или уретеросигмоидостомија (обострана) – 
  отворена хирургија 
 

1084  Реимплантација уретера у мокраћну бешику – уретеро-цистонеостомија (UCN) 

36588-00    Реимплантација уретера у мокраћну бешику (једнострана) – лапароскопски 
 
36588-01    Реимплантација уретера у мокраћну бешику (једнострана) – отворена хирургија 
 
36588-02    Реимплантација уретера у мокраћну бешику (обострана) – лапароскопски 
 
36588-03    Реимплантација уретера у мокраћну бешику (обострана) – отворена хирургија 

1085  Реимплантација уретера у мокраћну бешику са репарацијом 

36591-00    Реимплантација уретера у мокраћну бешику са режњем бешике (једнострана) – 
 лапароскопски  
 
36591-01    Реимплантација уретера у мокраћну бешику са режњем бешике (једнострана) – 
 отворена хирургија 
 
36591-02    Реимплантација уретера у мокраћну бешику са режњем бешике (обострана) –  
 лапароскопски 
 
36591-03    Реимплантација уретера у мокраћну бешику са режњем  бешике (обострана) –  
 отворена хирургија 
 
36591-04    Реимплантација уретера у мокраћну бешику “psoas hitch” (једнострана) –  
 отворена  хирургија 
                  
36591-05    Реимплантација уретера у мокраћну бешику “psoas hitch” (обострана) –  
        отворена хирургија 

1086  Остале репарације на уретеру 

36803-01  Ендоскопска дилатација уретера – сондирање (цистоскопски) 

 Укључује: цистоскопију 

    уретралну дилатацију  
 

36621-00     Затварање кутане уретеростомије 
   
36618-00     Редукцијска уретеропластика (моделажа уретера) – лапароскопски 
 
36618-01     Редукцијска уретеропластика (моделажа уретера) – отворена хирургија 

90357-00  Остале репарације уретера 
  Сутура лацерације уретера 
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10.2.7 РЕВИЗИЈА 

1087  Процедуре ревизије на уретеру 

36609-00     Ревизија уринарног кондуита 
 
36609-01     Ревизија уринарног резервоара 
 
36609-02     Ревизија уретеростомије – лапароскопски 
 
36609-03     Ревизија уретеростомије – отворена хирургија 

10.2.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1088  Остале процедуре на уретеру 

90358-00  Остале процедуре на уретеру 

 

10.3 МОКРАЋНА БЕШИКА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

10.3.1 ПРЕГЛЕД 

1089  Процедуре прегледа мокраћне бешике 

36812-00  Цистоскопија 

 Укључује:  уретралну дилатацију 

36812-01  Цистоскопија кроз артефицијалну стому  

10.3.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1090  Катетеризација мокраћне бешике 

36800-00  Катетеризација мокраћне бешике – кроз уретру 
 Уградња сталног уринарног катетера  

 Искључује: процедуру замене  
       процедуру преко: 
        • цистостомије  
        • цистотомије  

36800-01  Замена сталног уринарног катетера – кроз уретру (ендоскопски) 

 Искључује:    замену: 
  • супрапубичног (цистостомског) катетера  
  • уретеростомског катетера 

36800-03  Уклањање сталног уринарног катетера – кроз уретру (ендоскопски) 

 Искључује: процедуру замене  
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1091  Имплантација или уклањање електронског стимулатора мокраћне бешике 

90359-00  Уградња електричног стимулатора мокраћне бешике 
 Замена електричног стимулатора мокраћне бешике 

90359-01     Уклањање електричног стимулатора мокраћне бешике 

 Искључује: процедуру замене  

1092  Остале процедуре примене, инсерције или уклањања на мокраћној бешици 

36800-02     Замена супрапубичног катетера (цистостомског) 
 
37041-00    Перкутана аспирација мокраћне бешике иглом 
 
36851-00    Ендоскопско давање лекова у зид  мокраћне бешике  
                    Ендоскопска: 
                    • инјекција у уретерални отвор 
                      • периуретерална инјекција 
                      • субуретерална инјекција 
                      • уретерална инјекција 
                      Sting procedure 

      Укључује:  цистоуретроскопију 

       Инјекција:  
             • Deflux 
             • Teflon 
       уретралну дилатацију 
       уретроскопију 

36833-00  Ендоскопско уклањање страног тела из мокраћне бешике 

 Укључује:  цистоуретроскопију 
       уретралну дилатацију 
       уретроскопију 

36842-00  Ендоскопскo испирање крвних угрушака из мокраћне бешике (укључујући и  
  каутеризацију крварећих места) 

 Укључује:  цистоуретроскопију 
     диатермију: 
  • мокраћне бешике 
  • простате 
     уретралну дилатацију 
     уретроскопију 
 

10.3.3 ИНЦИЗИЈА 

1093  Цистотомија 

 Искључује: цистотомију и цистостомију као оперативни приступ - шифру изоставити 

 
37011-00  Цистостомија са пласирањем супрапубичног катетера – Cistofix-а-  
   перкутана цистостомија 
 Перкутана уградња супрапубичног катетера (цеви) 
 Убодна цистотомија (троакар) 
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37008-00  Цистостомија са пласирањем супрапубичног катетера - лапароскопски 
 Лапароскопска: 
 • инсерција супрапубичног катетера (цеви) 
 • везикостомија 

 Искључује: убодну цистотомију  

37008-01  Цистотомија са пласирањем супрапубичног катетера – отворена хирургија 
 Уградња супрапубичног катетера (цеви) 
 Везикостомија 

 Искључује: убодну цистотомију  

1094  Цистолитотомија 

37008-02  Цистолитотомија -  лапароскопска 

37008-03  Цистолитотомија – отворена хирургија 

1095  Остале процедуре инцизије мокраћне бешике 

36812-02     Раздвајање интралуминалних адхезија у мокраћној бешици - ендоскопски  

 Укључује: уретралну дилатацију 
 

37008-06    Раздвајање интралуминалних адхезија у мокраћној бешици – отворена 
 хирургија 

 Искључује: трансуретрално раздвајање интралуминалних адхезија мокраћне бешике  

 
36854-00    Ендоскопска инцизија врата мокраћне бешике – трансуретрална инцизија врата   
                    мокраћне бешике 
  
  Укључује: цистоуретроскопију 

      уретралну дилатацију 
      уретроскопију 
 

10.3.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

1096  Процедуре деструкције на мокраћној бешици 

  Укључује: цистоскопију                                                                                                           
  уретралну дилатацију 

36840-03    Ендоскопска електрокаутеризација једне промене мокраћне бешике ≤ 2цм 
                   Ендоскопска деструкција:              
                   • појединачног тумора мокраћне бешике, некласификовано на другом месту  
                    • ткива врата мокраћне бешике 

 Укључује: дијатермију                                                                                                                            
  ласер                                                                                                                 
  вапоризацију 
 

36845-06    Ендоскопска електрокаутеризација једне промене мокраћне бешике > 2 цм 

 Укључује: дијатермију                                                                                                                         
  ласер                                                                                                                
  вапоризацију 
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36845-07    Ендоскопска електрокаутеризација мултиплих промена мокраћне бешике 

 Укључује: дијатермију                                                                                                                         

  ласер                                                                                                                
  вапоризацију 

36863-00    Литолапаксија мокраћне бешике 
                    Интракорпореална:              
                    • екстракција калкулуса мокраћне бешике путем ендоскопије   
                    • литотрипсија мокраћне бешике 

 Искључује: екстракорпореалну литотрипсију мокраћне бешике                                          

10.3.5 ЕКСЦИЗИЈА 

1098 Биопсија мокраћне бешике 

36836-00  Ендоскопска биопсија мокраћне бешике 

  Укључује: цистоуретроскопију 
     уретралну дилатацију 
     уретроскопију 

30075-10  Биопсија мокраћне бешике 

1099  Уклањање страног тела из мокраћне бешике 

 Искључује: процедуру помоћу ендоскопије  

 
37008-04    Уклањање страног тела из мокраћне бешике - лапароскопски 
 
37008-05    Уклањање страног тела из мокраћне бешике – отворена хирургија 

1100  Ендоскопска ресекција промене мокраћне бешике 

 Укључује:  цистоскопију 
     уретралну дилатацију 

 Искључује: процедуру деструкције 
       ресекцију дивертикулума мокраћне бешике  

36840-02  Ендоскопска ресекција појединачне лезије мокраћне бешике ≤ 2цм или ткива  
  мокраћне бешике 
 Ендоскопска ресекција појединачног тумора мокраћне бешике,  некласификованог на  
 другом месту 
 

36845-04    Ендоскопска ресекција појединачне лезије  мокраћне бешике промера >2 цм 
                    
36845-05    Ендоскопска ресекција мултиплих лезија мокраћне бешике 

1101  Ендоскопска ресекција врата мокраћне бешике 

 Укључује:  цистоуретроскопија 
       уретрална дилатација 
       уретроскопија 
 

36854-02    Трансуретрална ресекција врата мокраћне бешике 
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1102  Цистектомија 

37000-00     Парцијална ексцизија мокраћне бешике (парцијална цистектомија) –   
  лапароскопски 
 
37000-01     Парцијална ексцизија мокраћне бешике (парцијална цистектомија)-  
  отворена хирургија 
 
37014-00     Тотална ексцизија мокраћне бешике – отворена хирургија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • формирање неконтинентног интестиналног уринарног резервоара (илеални или колон  
 кондуит 
 • хистеректомија  
 • дисекција лимфних чворова карлице, радикална  
 • радикална простатектомија  
 • трансплантација уретера  
 • уретрална реимплантција  
 • уретректомија  

1103  Остали процедуре ексцизије на мокраћној бешици 

 
37020-00    Ексцизија дивертикулума мокраћне бешике – лапароскопска 
 
37020-01    Ексцизија дивертикулума мокраћне бешике – отворена хирургија 
 
90360-00    Ексцизија осталих лезија мокраћне бешике – отворена хирургија 
                     Ексцизија лезије мокраћне бешике, некласификовано на другом месту 

 Искључује: ендоскопску ексцизију лезије мокраћне бешике  

10.3.6 РЕПАРАЦИЈА 

1104  Репарација руптуре мокраћне бешике 

37004-00    Репарација руптуре мокраћне бешике – лапароскопски 
 
37004-03    Репарација руптуре мокраћне бешике – отворена хирургија 

1105  Затварање фистуле мокраћне бешике 

37023-00    Затварање везико-кутане фистуле - лапароскопски 
 Лапароскопска ревизија кутане фистуле мокраћне бешике  
 

37023-01    Затварање везико-кутане фистуле – отворена хирургија 
       Ревизија кутане фистуле мокраћне бешике  

 
37038-00    Затварање везико-интестиналне фистуле – лапароскопски 
 
37038-01    Затварање везико-интестиналне фистуле – отворена хирургија 
 
37029-00    Затварање везико- вагиналне фистуле - лапароскопски  

 Укључује: оментални режањ  

37029-01     Затварање везико-вагиналне фистуле – отворена хирургија 

 Укључује:  оментални режањ 
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1106  Репарација екстрофије мокраћне бешике 

37050-00  Затварање екстрофије мокраћне бешике 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уретрална реконструкција  

 Искључује: секундарну репарацију екстрофије мокраћне бешике  

37842-02  Затварање екстрофије мокраћне бешике – секундарни рад 

 Укључује:  причвршћивање врата мокраћне бешике 

 
37842-03     Затварање екстрофије мокраћне бешике – секундарни рад са реимплантацијом 
 уретер 

                    Укључује: причвршћивање врата мокраћне бешике 

1107  Аугментација мокраћне бешике 

 Искључује: формирање нове мокраћне бешике  

 

37047-00     Аугментација мокраћне бешике – лапароскопски 
 
37047-01     Аугментација мокраћне бешике – отворена хирургија 

1108  Остале процедуре репарације мокраћне бешике 

36827-00    Ендоскопски хидродилатација мокраћне бешике 

 Укључује:  цистоуретроскопију      
                       уретроскопију 

 
37053-00    Транссекција мокраћне бешике и реанастомоза на тригонум – лапароскопски 
 
37053-01    Транссекција мокраћне бешике и реанастомоза на тригонум – отворена 
 хирургија 
37045-00    Формирање континентне валвуле 
   Кутана апендико-везикостомија 
 

37004-01    Остале репаративне операције на мокраћној бешици - лапароскопски  
 
37004-02    Остале репаративне операције на мокраћној бешици – отворена хирургија 

 
10.3.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1109  Процедуре у лечењу стрес-инконтиненције код мушкараца 

 Искључује: процедуру код женске стрес-инконтиненције  
 

37339-01    Парауретрална инјекција “bulking” материјала због стрес-инконтиненције  
                   код мушкараца 
 
37044-00    Ретропубична процедура код стрес-инконтиненције код мушкараца 

 Укључује:  процедуру са протезом 

37044-03    Ревизија ретропубичне процедуре код стрес-инконтиненције код мушкараца 

 Укључује:  процедуру са протезом 
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1110  Процедуре код стрес-инконтиненције жена 

37339-00    Перкутана инјекција  „bulking” материјала код стрес инконтиненције код жена        
 Аугментативна уретропластика – Политеф 
 Парауретрална имплантација инертног материјала 
 Парауретрална инјекција: 
 • колагена 
 • макропластике 
 • политефа 

 Укључује: цистоскопија 
     уретроскопија 

 
37043-00    Трансвагинална суспензија код стрес инконтиненције код жена (Kelly, Stamey) 
                       Пликација уретровезикалног  споја 
 Процедуре: 
 • Гиттес 
 • Келлy(-Кеннедy)(уретровезикално набирање) 
 • Переyра 
 • Раз 
 • Стамеy 

 Укључује:  процедуру са протезом 

35599-00     Слинг процедуре код стрес инконтиненције код жена 
 Уградња: 
 • трансобтураторне субуретралне траке (ТОТ) 
 • трансвагиналне траке (ТVТ) 
 Интравагиналне слингопластике 
 Процедуре са вагиналном траком 
 Процедуре са трансобтураторном субуретралном траком  
 
 Укључује:  комбинацију абдомино-вагиналног или абдоминалног или вагиналног 

   приступа 
       процедуру са протезом 

 Искључује: ревизију слинг процедуре код стрес инконтиненције 

35599-001  Уградња мрежице за предњи компартман карличног дна 

35599-002  Уградња мрежице за задњи компартман карличног дна 

35599-003  Уградња мрежице за предњи и задњи (тотални) компартман карличног дна 
 
35599-01    Ревизија слинг процедуре код стрес инконтиненције код жена (ТVТ,ТОТ) 
 Замена: 
 • трансобтуратор субуретралне траке (ТОТ) 
 • трансвагиналне траке (ТVТ) 
 Ревизија: 
 • Интравагиналне слингопластике 
                • Процедуре са вагиналном траком  
 • Процедуре са трансобтураторном субуретралном траком 

 Укључује:  процедуру са протезом 

 
37340-00    Уклањање уретралног слинга (ТОТ,ТVТ) 
 Уклањање: 
 • трансобтураторне субуретралне траке (ТОТ) 
 • трансвагиналне трака (ТVТ) 
 • суспензије мокраћне цеви након претходног поступка лечења стрес инконтиненције 
       жена 

 Искључује: ревизију слинг процедуре ради стрес инконтиненције  
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37044-01    Ретропубичне процедуре код стрес инконтиненције код жена 
 Колпосуспензија по Бурху (Burch) 
 Цистоуретропексија супрапубичном суспензијом 
 Лапароскопска ретропубична хирургија врата мокраћне бешике 
 Marshall-Marchetti-Kranz процедура 
 Паравагинална и вагинална обтуратор полица 
 Ретропубична уретрална суспензија 
 Супрапубична процедура због стрес инконтиненције 
 Ушивање периуретралног ткива за симфизу препонске кости 
 Уретровагинална фиксација (за Куперов лигамент) 
 Уретровезикална суспензија 
 Вагинална колпосуспензија 

 Укључује:  процедуру са протезом 

 Искључује: ревизију ретропубичких поступака код стрес инконтиненције  

37044-02     Ревизија ретропубичне процедуре код стрес инконтиненције код жена 

 Укључује:  процедуру са протезом 

1111  Остале процедуре на мокраћној бешици 

90363-00  Остале дијагностичке процедуре на мокраћној бешици 

 Напомена: За нехируршке дијагностичке процедуре видети Поглавље 18 

90363-01  Остале процедуре на мокраћној бешици 

10.4 МОКРАЋНА ЦЕВ (УРЕТРА) 

Укључује:     булбоуретралну жлезду [Cowper’s] Kуперову жлезду 
 периуретрално ткиво 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

10.4.1 ПРЕГЛЕД 

1112  Процедуре прегледа уретре 

37315-00     Уретроскопија 

 Искључује: процедуру са цистоскопијом  

10.4.2 ПРИМЕНА,УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

1113  Уградња, замена или уклањање артефицијелног мокраћног сфинктера  

 Искључује: ревизију вештачког мокраћног сфинктера  

37387-00     Уграђивање артифицијелног мокраћног сфинктера 

 Укључује:: уградњу: 
  • балона 
  • пумпе 

 Искључује: процедуру замене  
 

37381-00    Уграђивање артефицијелног уринарног сфинктера, перинеални приступ  
 
37384-00    Уграђивање артефицијелног уринарног сфинктера, абдоминални  приступ 
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37390-01    Замена артефицијелног уринарног сфинктера  
 
37390-02    Уклањање артефицијелног уринарног сфинктера 

 Искључује: процедуру замене  

1114  Остале процедуре примене, уградње или одстрањења из уретре 

 Укључује: цистоскопију 
 

36811-01    Ендоскопско пласирање стента уретре 
 
37318-00    Ендоскопско уклањање страног тела из уретре 
 
36811-00    Ендоскопско уграђивање уретралне протезе 

 Искључује: уретрални стент 

10.4.3 ИНЦИЗИЈА 

1115  Процедуре инцизије на уретри 

37321-00  Инцизија спољашњег отвора уретре (меатотомија) 

37324-00  Екстерна уретротомија 
 Дренажа булбоуретралне жлезде 
 Инцизија периуретралног ткива 

 
36854-01    Ендоскопска инцизија спољашњег уретралног сфинктера 

 Укључује:  цистоуретроскопију 
  уретралну дилатацију 
  уретроскопију 

37324-01  Интерна уретротомија 

 Искључује: оптичку уретротомију  

37327-00  Интерна уретротомија – са оптичким инструментом 
 Оптичка уретротомија код уретралне стрктуре 

10.4.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

1116  Процедуре деструкције на уретри 

 
35527-00     Електрокаутеризација карункула уретре 
 
36815-01     Ендоскопска каутеризација кондилома у уретри 

 Укључује:  цистоуретроскопију 

 
37318-01     Ендоскопска каутеризација осталих лезија у уретри 
   Ендоскопска деструкција лезије уретре 

 Искључује: кондиломе уретре  
 

37318-02     Ендоскопска фрагментација или екстракција калкулуса у уретри 
 
37318-03     Ендоскопска фрагментација или екстракција калкулуса у уретри – ласер 
 



293 
 

37854-00     Ендоскопско лечење валвуле задње уретре 

 Укључује:  цистоуретроскопију 

10.4.5 ЕКСЦИЗИЈА 

1117  Биопсија уретре 

37318-04  Ендоскопска биопсија уретре 

30075-31  Биопсија уретре 
 Биопсија периуретралног ткива 

1118  Остале процедуре ексцизије на уретри 

35523-00     Ексцизија карункула уретре 

36854-03     Ендоскопска ексцизија спољашњег сфинктера уретре 

 Укључује:  цистоуретроскопију 
     уретралну дилатацију 
     уретроскопију 

37369-00    Ексцизија пролапса уретре 
 
37372-00    Ексцизија дивертикулума уретре 
 
37800-00    Ексцизија перзистентног урахуса  

 

37330-00  Парцијална уретректомија 
 Ексцизија: 
 • периуретралног ткива 
 • уретралне лезије (тумора) 

37330-01     Комплетна уретректомија 

10.4.6 РЕПАРАЦИЈА 

1119  Затварање фистуле уретре 

37333-00     Затварање уретро-вагиналне фистуле 

37336-00     Затварање уретро-ректалне фистуле 

1120  Репарација лацерације уретре  

 Искључује:  репарацију актуелне обстетричке лацерације мокраћне цеви  

 

37306-00    Репарација лацерације или руптуре предње уретре 
 
37309-00    Репарација лацерације или руптуре задње уретре 

1121  Уретропластика 

37345-00    Пластика уретре – први акт (у два акта) 
 
37348-00    Пластика уретре – други акт (у два акта) 
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37342-00    Пластика уретре – у једном акту 
                    Уретропластика , некласификовано на другом месту 

1122  Остале процедуре репарације на уретри 

37300-00     Пласирање уретралне сонде 
 
37303-00     Дилатација стенозе уретре (бужирање)  
 
90371-00     Балон дилатација стенозе уретре (интервентна радиологија)  
 
37324-02     Перинеална уретростомија 

90364-00  Остале процедуре репарације на уретри 

10.4.7 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1123  Реконструктивне операције на уретри 

37375-00  Реконструкција уретралног сфинктера 
 Цистоуретропластика и пластика врата уретре 
 Реконструкција техником тубуларизације уретре  

 Искључује: процедуру са радикалном простатектомијом  

10.4.8 РЕВИЗИЈА 

1124  Процедуре ревизије на уретри 

37390-00  Ревизија артефицијалног уринарног сфинктера  

10.4.9 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1125  Остале процедуре на уретри 

90365-00  Остале процедуре на уретри 

10.5 МОКРАЋНИ СИСТЕМ – ОСТАЛЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

10.5.1 ДЕСТРУКЦИЈА 

1126  Процедуре деструкције на осталим местима уринарног система 

36546-00    Вантелесна литотрипсија шок-таласима  [ESWL]  

 Укључује: мокраћну бешику, бубрег или уретер 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:: 
 • цистоскопију  
 • уградњу стента уретера  
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10.5.2 ИНЦИЗИЈА 

1127  Процедуре инцизије на осталим местима уринарног система 

90369-00  Експлорација перивезикалног ткива 
 Раздвајање перивезикалних адхезија 
 Ексцизија перивезикалног ткива 
 Инцизија перивезикалног ткива 

10.5.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1128  Процедуре ексцизије на другим местима уринарног система 

30075-32  Биопсија периреналног или перивезикалног ткива 

10.5.4 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1129  Остале процедуре на мокраћном систему 

36600-02  Формирање неконтинентног уринарног резервоара – неконтинентна уростома 
 Формирање илеалног или колоналног кондуита 

 Укључује:  формирање кожне абдоминалне стоме  

       изолацију цревног сегмента (ресекцију и анастомозу) 
       поновна уградња уретера  

36606-00  Формирање континентног уринарног резервоара – континентна уростома 

 Искључује: формирање: 
   • абдоминалне стоме коже 
   • неповратног вентила 
  изолацију цревног сегмента (ресекцију и анастомозу) 
       поновну уградњу уретера 

 
36606-03     Формирање континентног уринарног резервоара са спајањем резервоара  
  са уретром – ортотопска неовезика 
 Формирање нове мокраћне бешике 

 Укључује:  изолацију цревног сегмента (ресекцију и анастомозу) 
       поновну уградњу уретре 

90366-00  Остале процедуре на уринарном систему 
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ЈЕДАНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

11.ПРОЦЕДУРЕ НА МУШКИМ ГЕНИТАЛНИМ 
ОРГАНИМА 
(БЛОКОВИ1160–1203) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

11.1 ПРОСТАТА И СЕМЕНЕ КЕСИЦЕ 
 
ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

11.1.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, ОДСТРАЊЕЊЕ  

1160  Процедуре примене, уградње или одстрањења на простати или семеним  
  кесицама 

37218-01    Интрапростатична инјекција лекова 
 
37223-00    Инсерција простатичног стента (ултразвучно вођена)  
 
37227-00    Имплантација апликатора у простату ради брахитерапије  
  Пласирање игле у простату ради брахитерапије 
 
 Укључује:   цистоскопију  
                        ултразвук 

 

11.1.2 ИНЦИЗИЈА 

1161  Процедуре инцизије на простати или семеним кесицама 

37221-00    Ендоскопска дренажа апсцеса простате (трансуретрално) 

37212-01  Дренажа апсцеса простате 
 Дренажа перипростатичког апсцеса  

37212-02  Инцизија простате 
 Инцизија перипростатичког ткива 
 Простатолитотомија 

 Искључује: дренажу апсцеса простате  

90391-00     Инцизија семених кесица 
 Везикулотомија 
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11.1.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

1162  Деструкција ткива простате 

37224-00     Ендоскопска деструкција лезије простате 
 Ендоскопска деструкција лезије перипростатичног ткива 

 Укључује:  процедуру путем: 

  • дијатермије (каутеризације) 
  • ласера 

37224-01     Ендоскопска ресекција лезије простате 
 Ендоскопска ресекција лезије перипростатичког ткива 

 Искључује: процедуру ласером  

90392-00     Контрола постоперативног крварења из простате 
 Коагулација ложе простате 
 Цистоскопија у циљу контроле крварења из простате 

11.1.4 ЕКСЦИЗИЈА 

1163   Биопсија простате или семених кесица – затворене методе 

37218-00     Перкутана биосија простате иглом 
 Аспирациона биопсија простате 

 Искључује: трансректалну биопсију простате иглом  

30094-08     Перкутана биосија семених кесица иглом 
 Аспирација семених кесица 
 Трансректална биопсија семених кесица иглом  

37219-00     Трансректална биопсија простате иглом (ТРУС вођена) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • трансректални ултразвук простате  

37215-00     Ендоскопска биопсија простате 

 Укључује:  цистоскопију 

1164  Биопсија простате или семених кесица – отворене методе 

37212-00     Биопсија простате 
 Биопсија перипростатичког ткива 
 Перинеална биопсија простате 

30075-21  Биопсија семених кесица 
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1165  Трансуретрална простатектомија 

 Укључује: цистоскопију 

  супрапубикална убодна цистотомија 
  уретроскопија 

 Искључује: трансуретралну ултразвучну ласерску индуковану простатектомију [TULIP] 

37203-00  Трансуретрална ресекција простате [TURP] 
 Трансуретрална ендоскопска  простатектомија 

 Укључује: процедуру: 

  • хладном перфорацијом 
  • дијатермијом 

37201-00  Трансуретрална аблација простате игленом електродом [TUNA] 
  Трансуретрална радиофреквентна иглена аблација простате 

37203-02  Трансуретрална вапоризација простате 

1166  Остале простатектомије 

 Укључује: цистоскопију 
  супрапубичку цистотомију 
  уретроскопију 

37207-00  Ендоскопска ласер аблација простате 
 Трансуретрална  ултразвучна ласерски индукована простатектомија [TULIP] 
 Визуелну простатектомију помоћу ласера [VLAP] 

37207-01  Ендоскопска ласер ексцизија простате  

37203-03  Криоаблација простате 
 Криопростатектомија 
 Криохирургија простате 

37203-04  Микроталасна термотерапија простате 
 
37203-05     Трансректални фокусирани ултразвук простате високим интензитетом  
                    (HIFU) 

37209-01  Радикална простатектомија - лапароскопски 
 Лапароскопска тотална простатектомија 

 Укључује.: ексцизију: 
  • семених кесица 
  • семеновода 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пелвичну лимфаденектомију  

37210-01     Радикална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике -  
  лапароскопска 
 Лапароскопска тотална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике 

 Укључује:  ексцизију: 

  • семених кесица 
  • семеновода 
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37211-01  Радикална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике и  
  пелвичном лимфаденектомијом - лапароскопски 
   Лапароскопска тотална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике 
   и карличном лимфаденектомијом 

 Укључује:  ексцизију: 
  • семених кесица 
  • семеновода 

37203-06  Остале врсте затворене простатектомије 

1167  Отворене простатектомије 

 Укључује. супрапубичну цистотомију 

37200-03  Супрапубична простатектомија 
 Трансвезикална простатектомија 

37200-04  Ретропубична простатектомија 

37209-00  Радикална простатектомија 
 Тотална простатектомија, некласификована на другом месту 

 Укључује:  ексцизију: 
  • семених кесица 
  • семеновода 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пелвичну лимфаденектомију  

 Искључује: лапароскопску радикалну простатектомију  

37210-00  Радикална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике 
   Тотална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике 

 Укључује:   ексцизију: 
  • семених кесица 
  • семеновода 

 Искључује: лапароскопску тоталну простатектомију са реконструкцијом врата мокраћне 

  бешике  

37211-00  Радикална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике и  
  пелвичном лимфаденектомијом 
  Тотална простатектомија са реконструкцијом врата мокраћне бешике 
 и пелвичном лимфаденектомијом  

 Укључује:   ексцизију: 
  • семених кесица 
  • семеновода 
 
 Искључује: лапароскопску радикалну простатектомију са реконструкцијом врата  
    мокраћне бешике и карличном лимфаденектомијом 

37200-05  Остале отворене простатектомије 
 Перинеална простатектомија 

1168  Остале процедуре ексцизије на простати и семеним кесицама 

90407-00     Ексцизија осталих лезија простате 
 
90393-00     Ексцизија семених кесица 
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11.1.5 РЕПАРАЦИЈА 

1169  Репаративне процедуре на простати или семеним кесицама 

90394-00    Трансуретрална балон дилатација простатичне уретре  

 Искључује: дилатацију уретралне стриктуре  

11.1.6 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1170  Остале процедуре на простати и семеним кесицама 

90395-00  Остале процедуре на простати 

90395-01  Остале процедуре на семеним кесицама 

11.2 СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

11.2.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

1171  Процедуре примене, уградње или уклањања на скротуму или туники   
  вагиналис 

30628-00  Перкутана пункција и аспирација хидроцеле 
  Перкутана аспирација тунике вагиналис 
  Пункција хидроцеле 

11.2.2 ИНЦИЗИЈА 

1172  Експлорација скротума 

 Аспирација сперматоцеле 
 Инцизија и дренажа: 
 • скротума 
 • тунике вагиналис 

 Искључује: процедуру код: 
  • биопсије: 
    • скротума  
    • семене кесице 
    • семеновода, епидидимиса, семене врпце  
    • тестиса  
    • тунике вагиналис  
  • фиксирања тестиса  
  • орхидопексије неспуштеног тестиса  
 

37604-00    Експлорација скроталног садржаја, једнострано  
 
37604-01    Експлорација скроталног садржаја, обострано 
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11.2.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1173  Експлорација садржаја скротума са биопсијом 

 Аспирација сперматоцеле са биопсијом 
 Инцизија и дренажа:  
 • скротума са биопсијом 
 • тунике вагиналис са биопсијом 
 Биопсија тунике вагиналис 

 Искључује: процедуру код: 

  • биопсије: 
    • семене кесице  
    • семеновода, епидидимиса, семене врпце 
    • тестиса  
  • фиксирања тестиса  
  • орхидопексије неспуштеног тестиса  
 

37604-02    Експлорација скроталног садржаја са биопсијом, једнострано 
 
37604-03    Експлорација скроталног садржаја са биопсијом, обострано  
 

1174  Остале процедуре ексцизије на  скротуму или туники вагиналис 

90396-00     Ексцизија лезије тунике вагиналис 

 Искључује: ексцизију  хидроцеле  

37438-00     Парцијална ексцизија лезије на скротуму 
 Ексцизија или деструкција лезије скротума  

11.2.4 РЕПАРАЦИЈА 

1175  Процедуре репарације на скротуму или туники вагиналис 

37604-04    Експлорација скроталног садржаја са фиксацијом тестиса, једнострано 
 Деторквација тестиса са фиксацијом, једнострана 

 Искључује: орхидопексија код неспуштеног тестиса  
  рефиксацију тестиса  
  ревизиону орхидопексију  
 

37604-05    Експлорација скроталног садржаја са фиксацијом тестиса, обострана 
 Деторквација тестиса са фиксацијом, обострана 

 Искључује: орхидопексија код неспуштеног тестиса  
    рефиксацију тестиса  
   ревизиону орхидопексију  
 

90397-00    Сутура лацерације скротума или тунике вагиналис 

90397-01  Остале операције репарације на скротуму или туники вагиналис 
 Репарација скроталне фистуле 
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11.2.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1176  Остале процедуре на скротуму или туники вагиналис 

90398-00  Остале дијагностичке процедуре на скротуму или туники вагиналис 

 Напомена: За нехируршке дијагностичке процедуре видети  Поглавље 18 

90398-01  Остале процедуре на скротуму или туники вагиналис 

11.3 ТЕСТИСИ, СЕМЕВОДИ, ЕПИДИДИМИС И СПЕРМАТИЧНА 
ВРПЦА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

11.3.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1177  Процедуре примене, уградње или одстрањења на тестису, семеводу (vas  
  deferens), епидидимису или сперматичној врпци 

13221-00    Припрема сперме за андролошке процедуре – инфертилитет 
                    Преглед и обрада сперматозоида добијених микрохируршким процедурама(TESA; 
 TESE; PESA; MESA) 

 
13251-00    Интрацитоплазматична инјекција сперматозоида 
 
37605-00    Перкутана епидидимална аспирација сперматозоида 

 Укључује: сакупљање семене течности за поступак медицински асистиране   
  репродукције 

 Искључује: микроепидидималну аспирацију сперме  

       перкутану биопсију 
  

37605-01    Перкутана аспирација тестиса 
                      Перкутана тестикуларна аспирација сперме 

 Укључује:  сакупљање семене течности за поступак медицински асистиране   
  репродукције 

 Искључује: екстракцију сперме из тестиса  

 
11.3.2 ИНЦИЗИЈА 

1178  Процедуре инцизије на тестисима, семеводу (vas deferens), епидидимису или  
  сперматичној врпци 

37623-00    Инцизија семевода (vas deferens) једнострана - вазотомија 
 
37623-01    Инцизија семевода (vas deferens) обострана - вазотомија 

37604-06  Инцизија тестиса 
 Аспирација тестиса 

30644-00  Инцизија епидидимиса (епидидимотомија) 

 Искључује: процедуру са орхидопексијом  
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37606-00 Аспирација сперме из епидидмиса 
 Микроепидидимидална аспирација сперме 

 
 Искључује: перкутану аспирацију сперме из епидидимиса 

 

37606-01 Аспирација сперме из тестиса 
 Микроепидидимидална аспирација сперме 
 
 Искључује: перкутану аспирацију сперме из тестиса 
 
30644-01    Експлорација сперматичне врпце 
 Висока лигатура сперматичне вене 
 Инцизија сперматичне врпце 

 Укључује:  ексцизију хидроцеле 
     репарацију варикоцеле 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • тестикуларне биопсије  

 
37812-00    Експлорација препона у циљу детекције непалпабилног тестиса 

 Искључује: процедуру са орхидопексијом  

11.3.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

1179  Процедуре деструкције на тестису, семеводу (vas deferens), епидидимису или  
  сперматичној врпци 

30644-02  Лигатура (подвезивање) семевода (vas deferens-а) 
 Дељење семевода 

30644-03  Лигатура (подвезивање) сперматичне врпце 

11.3.4 ЕКСЦИЗИЈА 

1180  Биопсија тестиса, семевода, епидидимиса или семеног снопа 

30094-07    Перкутана биопсија тестиса (иглом) 
 
30644-04    Биопсија тестиса, једнострана - отворена 

 Искључује: перкутану биопсију тестиса (иглом) 
 

30644-05    Биопсија тестиса, обострана - отворена 

 Искључује: перкутану биопсију тестиса (иглом)  

30644-06    Биопсија семене врпце, епидидимиса или vas deferens-а  

1181  Ексцизија лезије тестиса, епидидимиса или семеног снопа 

37601-02    Ексцизија цисте епидидимиса, једнострана  

 Искључује: ексцизију сперматоцеле  

 
37601-03    Ексцизија цисте епидидимиса, обострана 

 Искључује: ексцизију сперматоцеле  
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30644-07    Ексцизија лезије тестиса  
 Деструкција лезије тестиса 
  

30644-08    Ексцизија лезије семене врпце или епидидимиса 
 Ексцизију апендикса епидидимиса  

 Искључује: ексцизију епидидималне цисте  

1182  Ексцизија семене врпце 

30631-00  Операција хидроцеле и /или фуникулоцеле 
  Ексцизија хидроцеле: 
    • семене врпце 
    • тунике вагиналис 

 Искључује: процедуру са 

          • експлорацијом семене врпце  
          • орхидектомијом  
 

37601-00    Ексцизија сперматоцеле, једнострана 
 
37601-01    Ексцизија сперматоцеле, обострана 

30644-09  Ексцизија семене врпце 

1183  Вазектомија и епидидимектомија 

37623-02  Вазектомија, једнострана 

37623-03  Вазектомија, обострана 

37613-00  Епидидимектомија, једнострана 

37613-01  Епидидимектомија, обострана 

1184  Орхидектомија 

 Укључује:  ексцизију хидроцеле 

      репарација варикоцеле 

30641-00  Орхидектомија, једнострана 
  Ексцизија тестиса 
                      Уклањање преосталог (солитарног) тестиса 
 
                      Напомена : спроводи се код бенигних стања (скротални приступ) 

 

30641-001   Радикална орхидектомија, једнострана 
                    Радикална комплетна орхидектомија 
                     Експлорација тестиса код сумње на тумор 
                      Парцијална орхидектомија код тумора тестиса 
                                                                      
                     Напомена : спроводи се код тумора тестиса (ингвинални приступ) 

 Укључује:  биопсију тестиса ex tempore 

 Искључује: орхидектомију код бенигних стања (скротални приступ) 

30641-01  Орхидектомија, обострана 
 Ексцизија тестиса 
                      
                      Напомена : спроводи се код бенигних стања (скротални приступ) 
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30641-011   Радикална орхидектомија, обострана 
                      Радикална комплетна орхидектомија 
                     Експлорација тестиса код сумње на тумор 
                      Парцијална орхидектомија код тумора тестиса 
                                                                      
                     Напомена: спроводи се код тумора тестиса (ингвинални приступ) 
  
 Укључује:  биопсију тестиса ex tempore 
                     
                     Искључује: орхидектомију код бенигних стања (скротални приступ) 

 

30641-02     Орхидектомија са уградњом тестикуларне протезе, једнострана  
 
30641-03     Орхидектомија са уградњом тестикуларне протезе, обострана 

11.3.5 РЕПАРАЦИЈА 

1185  Вазовазостомија и вазоепидидимостомија 

37619-00  Вазо-вазостомија, једнострана 

37619-01  Вазо-вазостомија, обострана 

37619-02  Вазо-епидидимостомија, једнострана 

37619-03  Вазо-епидидимостомија, обострана 

37616-00  Микрохируршка вазо-вазостомија, једнострана 

37616-01  Микрохируршка вазо-вазостомија, обострана 

37616-02  Микрохируршка вазо-епидидимостомија, једнострана 

37616-03  Микрохируршка васо-епидидимостомија, обострана 

1186  Орхидопексија неспуштеног тестиса 

 Мобилизација и замена тестиса у скротуму  
 Stephen-Fowler процедуре 
 Torek (-Bevan) процедуре 

 Tрансплантација и фиксирање (ектопичног) (неспуштеног) тестиса у скротуму 

 Укључује:  експлорација скроталног садржаја 

 Искључује: фиксирање спуштеног тестиса  
        поновно фиксирање тестиса  
        ревизиона орхидопексија за неспуштени тестис  
 

37803-00    Орхидопексија неспуштеног тестиса, једнострана 
 
37803-01    Орхидопексија неспуштеног тестиса, обострана 

1187  Остале репарације на тестису, семеводу (vas deferens), епидидимису или                                                           
  сперматичној врпци 

90399-00    Редукција торзије тестиса или семене врпце 
       Мануелна деторквација тестиса 

 Искључује: процедуру код: 

        • фиксирања 
        • орхидопексије  
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30635-00     Операција варикоцеле (субингвинална) 
 Ексцизија варикоцеле 

 Искључује: процедуру код: 
  • експлорације семеног снопа  
  • орхидектомије  
 

90400-00     Остале процедуре репарације на тестисима 
                     Шав лацерације тестиса 

 

30644-10     Остали поступци на vas deferens-у и епидидимису 
 Уклањање: 
 • лигатуре vas deferensа 
 • дрена семевода 
 Сутура лацерације vas deferensа и епидидимиса 

 Искључује: репарација семене врпце и епидидимиса  

30644-11     Остале репарације семене врпце и епидидимиса 
 Шав лацерације семене врпце и епидидимиса 

 Искључује: репарација епидидимиса и семеновода, некласификована на другом месту  
        процедуру код орхидопексије  
 
 

11.3.6 РЕВИЗИЈА 

1188  Процедуре ревизије на тестису, семеводу (vas deferens), епидидимису или  
  сперматичној врпци 

37604-07     Поновна фиксација тестиса, једнострана                                                                    
  Поновна фиксација торзије тестиса, једнострана 

 Укључује:  експлорацију скроталног садржаја  

 Искључује: за неспуштени тестис  

37604-08     Поновна фиксација тестиса, обострана 
 Поновна фиксација торзије тестиса, обострана 

 Укључује:  експлорацију скроталног садржаја 

 Искључује: за неспуштени тестис  

 
37809-00    Ревизија орхидопексије неспуштеног тестиса, једнострана 
 
37809-01    Ревизија орхидопексије неспуштеног тестиса, обострана 

11.3.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1189  Остале процедуре на тестису, семеводу (vas deferens), епидидимису или  
  сперматичној врпци 

90401-00  Остале дијагностичке процедуре на тестису 

 Напомена: за нехируршке дијагностичке процедуре видети  Поглавље 18 

90401-01  Остале процедуре на тестису 
 Интратестикуларна инјекција лекова 

30644-12  Остале процедуре на сперматичној врпци, епидидимису или vas deferens - у 
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11.4 ПЕНИС 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

11.4.1 ПРЕГЛЕД 

1190  Преглед пениса   

37815-00    Преглед пениса - хипоспадија, преглед  тестом за ерекцију  

11.4.2 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

1192  Остале процедуре примене, уградње или уклањања на пенису  

37415-00  Интракавернозна инјекција 

 Напомена: Изводи се код третмана импотенције 
 

13290-00    Прикупљање узорка сперме  помоћу уређаја 
 Скупљање сперме: 
 • електро-ејакулационим уређајем 
 • вибратором 

 Укључује:  катетеризацију мокраћне бешике 
       дренажу мокраћне бешике 

11.4.3 ИНЦИЗИЈА 

1193  Лечење пријапизма 

37393-00    Декомпресија пријапизма – пункција и лаважа кавернозних тела 

 Укључује:  испирање (лаважа) 

 Искључује: процедуру са анастомозом  

 
37393-01    Декомпресија пријапизма – пункција и аспирација кавернозних тела 

 Укључује:  испирање (лаважа) 

1194  Остале процедуре инцизије на пенису  

90402-00     Инцизија пениса  
 
90402-01     Уклањање адхезија препуцијума и гланса пениса 
 
90402-02     Дорзална или латерална инцизија препуцијума 
 
 

11.4.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

1195  Процедуре детрукције на пенису 

36815-00    Ендоскопско уништавање кондилома пениса  

                    Укључује:  цистоуретроскопију 
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30663-00    Контрола крварења  након циркумцизије 

37420-00 Подвезивање вене ради заустављања рапидне пенилне дренаже 
 Подвезивање дубоке вене укљујући дубоке кавернозне вене 

 
 Укључује:  фармаколошки тест ерекције 

 
 Напомена:изводи се код третмана импотенције 
 

11.4.5 ЕКЦИЗИЈА 

1196  Процедуре ексцизије на пенису 

30075-27  Биопсија промене на пенису 

30653-00  Циркумцизија (обрезивање) мушкарца 
 
90403-00    Локална ексцизија лезије на пенису 

 Искључује: ендоскопско уништење „израслине“ пениса  

37402-00     Парцијална ампутација пениса 

37405-00     Комплетна ампутација пениса 
 Радикална ампутација пениса 

 
11.4.6 РЕПАРАЦИЈА 

1197  Корекција хорде пениса 

 Укључује:  ексцизију фиброзног плака 

 
37417-00    Корекција курватуре пениса 
 
37417-01    Корекција курватуре пениса са уметањем графта 
 
37418-00    Корекција курватуре пениса са мобилизацијом уретре  
 
37418-01    Корекција курватуре пениса са уметањем графта и мобилизацијом уретре  

1198  Репарација хипоспадије 

37833-00    Хипоспадија, лечење постоперативне уретралне фистуле 
 
37818-00    Пластика гланса пениса због хипоспадије 
 
 Укључује:  било какво меатално померање 

 
37354-00    Меатотомија и хемициркумцизија због хипоспадије 
 
37827-00    Хипоспадија, прва фаза лечења 
 
37830-00    Хипоспадија, друга фаза лечења 
 
37821-00    Дистална хипоспадија, лечење у једном захвату 
 
37824-00    Проксимална хипоспадија,  лечење у једном захвату 
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1199  Репарације еписпадије 

37836-00    Еписпадија, прва фаза лечења 
 
37839-00    Еписпадија, друга фаза лечења 
 
37842-00    Еписпадија, секундарна репарација 

 Укључује: причвршћивање врата мокраћне бешике 

 
37842-01    Еписпадија, секундарна репарација са реимплантацијом уретре 

 Укључује:  причвршћивање врата мокраћне бешике 

1200  Остале процедуре репарације на пенису  

30666-00    Редукција парафимозе 
                      
                     Укључује : дорзална инцизија 

 

37408-00    Репарација лацерације кавернозног тела пениса  
 
37408-01    Сутура кавернозних тела код руптуре / фрактуре пениса 
       
37411-00    Репарација авулзије пениса 
 
37435-00    Пластика френулума (френулотомија) 
 
37423-00    Операција продужења пениса транслокацијом corpora cavernosa  

90404-00  Остале процедуре репарације на пенису 
 Поновно усађивање ампутираном пениса 

11.4.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1202  Остале процедуре на пенису 

37396-00    Шант процедуре код лечења пријапизма 
 Спонгио-кавернозни шант 
 Корпоро-сафенозни шант 

 Укључује:    анастомозу 

 Искључује: декомпресију пријапизма са кавернозногландуларном пункцијом  
        процедуре без анастомозе  

90405-00  Операције на пенису код промене пола 

90405-01  Остале процедуре на пенису  
 Иригација кавернозних тела 
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11.5 ОСТАЛА МЕСТА – МУШКИ ПОЛНИ ОРГАНИ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

11.5.1 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1203  Остале процедуре на мушким полним органима 

90406-00     Остале процедуре на мушким полним органима 
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ДВАНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

12.ГИНЕКОЛОШКЕ ПРОЦЕДУРЕ 
(БЛОКОВИ 1240–1299) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

12.1 ЈАЈНИК 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.1.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1240  Процедуере примене, уградње или уклањања на јајнику 

35518-00     Пункција цисте јајника 

12.1.2 ИНЦИЗИЈА 

1241  Процедуре инцизије на јајнику 

35637-07     Лапароскопска инцизија цисте или апсцеса јајника  
 Инцизија оваријумске цисте лапароскопијом 
 Марсупијализација оваријумске цисте лапароскопијом 

35713-02     Инцизија цисте или апсцеса јајника 
                     Инцизија оваријумске цисте лапаротомијом 
                     Марсупијализација оваријумске цисте лапаротомијом 
 

35637-08    Лапароскопска електрокаутеризација јајника, дрилинг оваријума 
      Пунктација  јајника лапароскопијом 

 
35713-03    Електрокаутеризација јајника (дрилинг, лапаротомија) 
                   Пунктација јајника лапаротомијом 

12.1.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1242  Биопсија јајника 

35637-06  Биопсија јајника 
 Аспирациона биопсија јајника 

1243  Овариектомија   

 Искључује: процедуру са хистеректомијом  

 
35638-00    Лапароскопска клинаста ресекција јајника 
 
35713-05    Клинаста ресекција јајника (лапаротомија) 
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35638-01    Лапароскопска парцијална  овариектомија 
  Ексцизија лезије јајника лапароскопијом  

 Искључује:  клинасту ресекцију јајника  

35713-06     Парцијална овариектомија (лапаротомија) 
 Ексцизија лезије јајника лапаротомијом 

 Искључује: клинасту ресекцију јајника  

35638-02    Лапароскопска овариектомија, једнострана 

 Лапароскопска овариектомија , ако није класификовано на другом месту 

 
35713-07    Овариектомија, једнострана 
                     Лапаротомска овариектомија , ако није класификовано на другом месту 
 

35638-03    Лапароскопска овариектомија, обострана 
 
35717-01    Овариектомија, обострана 

1244  Остале процедуре ексцизије на јајнику 

 Укључује:  ексцизију параоваријалне цисте 
 
 Искључује:  процедуру са хистеректомијом 
  

35638-04    Лапароскопска оваријална цистектомија, једнострана 
 
35713-04    Оваријална цистектомија, једнострана 
 
35638-05    Лапароскопска оваријална цистектомија, обострана 
 
35717-00    Оваријална цистектомија, обострана 

12.1.4 РЕПАРАЦИЈА 

1245  Транспозиција јајника 

 Овариопексија 
 Трансплантација јајника 

35729-00     Лапароскопска транспозиција јајника 

35729-01     Транспозиција јајника Отхер репаир процедурес он оварy 

90430-00     Остале лапароскопске репарације јајника 

90430-01     Остале репарације јајника 

12.1.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1247  Остале процедуре на јајнику 

90431-00     Остале процедуре на јајнику 
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12.2 ЈАЈОВОД 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.2.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1248  Процедуре примене, уградње или одстрањења на јајоводу 

35710-00  Фалопоскопија 

 Укључује:    хистероскопију 

       тубарну катетеризацију 
 

35703-01    Терапијска хидротубација јајовода 
       Продувавање јајовода ради успостављања проходности 

 

12.2.2 ИНЦИЗИЈА 

1249  Процедуре инцизије на јајоводу 

 Укључује: инцизију цисте или апсцеса јајовода  

 

35638-06    Лапароскопска салпинготомија 

 Искључује:  процедуру са одстрањењем код ектопичне трудноће  
 

35713-12    Салпинготомија 
      Лапароскопска салпинготомија 

 Искључује: процедуру са одстрањењем код тубарне трудноће  

35694-02     Лапароскопска салпинголиза 
 Лапароскопска лиза прираслица јајовода 

 
35694-06    Салпинголиза (лапаротомија) 
 Адхезиолиза прираслица  јајовода 

12.2.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1250  Биопсија јајовода 

90432-00  Биопсија јајовода 

1251  Салпингектомија   

 Салпингектомија код инфертилитета 

 Искључује: процедуру: 
  • код: 
         • одстрањења тубарне трудноће  
         • повратног поступка од стерилизације  
  • хистеректомије  
 

35638-07     Лапароскопска парцијална салпингектомија, једнострана 
  Лапароскопска ексцизија лезије јајовода, једнострана 

35713-08  Парцијална салпингектомија, једнострана 
 Ексцизија лезије јајовода, једнострана 
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35638-08  Лапароскопска парцијална салпингектомија,обострана 
 Лапароскопска ексцизија лезије јајовода, обострана 

35717-02  Парцијална салпингектомија, обострана 
 Ексцизија лезије јајовода, обострана 

35638-09  Лапароскопска салпингектомија, једнострана 

35713-09  Салпингектомија, једнострана 

35638-10  Лапароскопска салпингектомија, обострана 

35717-03  Салпингектомија, обострана 

1252  Салпингоовариектомија 

 Искључује: процедуру код  хистеректомије  

 
35638-11    Лапароскопска салпингоовариектомија, једнострана 
 
35713-11    Салпингоовариектомија, једнострана 
 
35638-12    Лапароскопска салпингоовариектомија, обострана 

35717-04     Салпингоовариектомија, обострана 

 
12.2.4 РЕПАРАЦИЈА 

1253  Салпингопластика 

35697-00     Микрохируршка салпингопластика 
 Микрохируршка реанастамоза јајовода 

35694-00     Лапароскопска салпингопластика 
 Дилатација јајовода  лапароскопијом 
 Уградња протезе у јајовод, лапароскопијом 
 Тубопластика путем лапароскопије 

 Искључује: микрохируршку салпингопластику  

35694-04     Салпингопластика 
 Дилатација јајовода  лапаротомијом 
 Уградња протезе у јајовод лапаротомијом 
 Тубопластика путем лапаротомије 

1254  Анастомоза јајовода 

 Парцијална салпингектомија са тубарном анастомозом 
 Повратна процедура стерилизације  
 Салпингосалпингостомија 

 Искључује: микрохируршку анастомозу  

35694-01  Лапароскопска анастомоза јајовода 

35694-05  Анастомоза јајовода 

1255  Остале процедуре поправке на јајоводу 

35694-03  Лапароскопска салпингостомија 
 Отварање блокираног јајовода  лапароскопијом 
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35694-07  Салпингостомија 
 Отварање блокираног јајовода  лапаротомијом 

90433-00  Остале лапароскопске репарације јајовода 

90433-01  Остале репарације јајовода 

12.2.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1256  Процедуре код ектопичне трудноће 

35677-01    Ручна/хидростатска експресија јајовода 
 
35674-00    Инјекција фетотоксичног средства у предео ектопичне трудноће помоћу  
  ултразвучног навођења 
 
35674-01    Инјекција фетотоксичног средства у предео ектопичне трудноће  
 лапароскопским путем 
                    Директно лапароскопско инјектирање у фетус 
 
35677-02    Инјекција фетотоксичног средства у предео ектопичне трудноће 
 Директно инјектирање у фетус,  лапаротомија 

 
35677-03    Третман ектопичне трудноће фетотоксичним средством 
                      Интрамускуларна инјекција метотрексата 
 

35677-00    Уклањање перитонеално смештене ектопичне трудноће  
 
35678-00    Лапароскопска салпинготомија са уклањањем трудноће у јајоводу 
                      Салпингостомија са одстрањењем ектопичке трудноће путем лапароскопије 

 
35677-04     Салпинготомија са уклањањем трудноће у јајоводу (лапаротомија) 
  Салпингостомија са одстрањењем ектопичке трудноће путем лапаротомије 

 
35678-01    Лапароскопска салпингектомија са уклањањем трудноће у јајоводу 

 Укључује: салпингектомију (обострану)(једнострану): 
       • делимичну 
       • тоталну 
 

35677-05     Салпингектомија са уклањањем трудноће у јајоводу 

 Укључује : салпингектомију (обострану)(једнострану): 
       • делимичну 
       • тоталну 

1257  Процедуре стерилизације код жена 

35688-00  Лапароскопска стерилизација 
 Лапароскопија са: 
   • применом Филсхиевог (Filshie) клипса 
   • лигатуром јајовода 
  • затварањем јајовода 
 Стерилизација ако није класификовано на другом месту 

 Искључује: ово електродеструкцијом  

 
 
 
 



316 
 

35688-01    Стерилизација вагиналним приступом  
 Essure процедура 

 Укључује:  процедуру са: 
       • уградњом уређаја 
       • уградњом микрокалема 
       • затварањем јајовода 
      хистероскопијом 

 Искључује: ово електродеструкцијом  

 
35688-02    Стерилизација отвореним абдоминалним приступом 
 Лапаротомија са: 
 • применом Филсхиевог (Filshie)  клипса 
 • лигатуром јајовода 
 • затварањем јајовода 

 Искључује: процедуру електродеструкцијом  

35688-03  Лапароскопска електродеструкција јајовода 

35688-04  Електродеструкција јајовода (лапаротомија) 

1258  Остале процедуре на јајоводу 

35703-00     Тест проходности јајовода 
   Удувавање контраста у јајовод 
   Рубинов (Rubin) тест 

 Тест проходности укључује: 
 • диагностичку хидротубацију 
 • радиолошке процедуре 
 • ултразвучне технике 

90434-00     Остале процедуре на јавоводу 

12.3 МАТЕРИЦА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.3.1 ПРЕГЛЕД 

1259  Преглед материце 

35630-00    Дијагностичка хистероскопија 

 Укључује:  биопсију 

 Искључује: процедуру са: 
 • раздвајањам: 
     • прираслица материце  
     • септума материце  
 • фалопоскопијом  
 • миомектомијом  
 • тубалном цатетеризацијом  
 • утериналном полипектомијом  
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12.3.2 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, УКЛАЊАЊЕ 

1260  Уградња или одстрањење унутарматеричног улошка 

 Укључује:  прогестерон IUD 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:                                             
 • хистероскопија 
 

35503-00    Убацивање интраутериног уређаја(IUD) 
                    Инсерција интраутериног контрацептивног уређаја (IUCD) 

 Искључује: процедуру код уклањања  

 
35506-00    Замена интраутериног уређаја 
                   Замена унутарматеричног улошка 
                      Реинсерција интраутериног контрацептивног уређаја (IUCD) 

35506-02     Уклањање интраутериног уређаја 
 Уклањање интраутериног контрацептивног уређаја 

 Искључује: процедуру замене  

1261  Остале процедуре примене, уградње или уклањања на материци  

35633-02     Хистероскопија са катетеризацијом јајовода   

 Искључује: процедуру код: 
       • биопсије  
       • раздвајања: 
    • прираслица материце  
    • септума материце  
      • фалопоскопијом  
      • утериналнe полипектомијe  
 

12.3.3 ИНЦИЗИЈА 

1262  Процедуре инцизије на материци 

35649-00  Хистеротомија са катетеризацијом јајовода   
 
35633-00    Раздвајање интраутериних прираслица 
 
35634-00    Ресекција септума утеруса хистероскопијом 

35649-02  Ресекција септума утеруса хистеротомијом 

12.3.4 ДЕСТРУКЦИЈА 

1263  Процедуре деструкције на материци 

35622-00    Ендоскопска аблација ендометријума 
 Ендоскопска ендометријумска аблација: 
 • диатермијом 
 • ласером 
 • микроталасима 
 • фототерапијом 
 • радиофреквентном електрохирургијом 
 • rollerball процедуром 
 • термалним материчним балоном 
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12.3.5 ЕКСЦИЗИЈА 

1264  Биопсија ендометрија 

35620-00  Биопсија ендометрија 

  Искључује: процедуру ендоскопијом   

1265  Киретажа и евакуација садржаја материце 

35640-00     Дилатација цервикалног канала и киретажа материце  

 Искључује: дилатацију и евакуацију  
       сукцијску киретажу материце  
       процедура праћена евакуацијом садржаја  

 
35640-01    Киретажа материце без дилатације цервикалног канала 
 
35640-03    Сукциона киретажа материце  

 Укључује:  дилатацију 

 Искључује: процедуру праћену евакуацијом садржаја  

35643-03  Дилатација и евакуација садржаја материце  

 Укључује: киретажу (сукцијску) 
    морцелацију фетуса 

 Напомена: Изводи се код окончања трудноће у другом тромесечју 

1266  Ексцизија лезије материце 

35633-01    Полипектомија материце хистероскопијом 
 
35623-00    Миомектомија хистероскопијом 
                      Уклањање миома / фиброида хистероскопијом  

 
35649-01    Лапароскопска миомектомија  
 Уклањање миома / фиброида лапароскопијом  

 
35649-03    Миомектомија лапаротомијом 
 Уклањање миома / фиброида лапаротомијом  

90452-00     Уклањање осталих лезија материце 

 Искључује: ексцизију полипа   
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1268  Абдоминална хистеректомија  

 Напомена:   - Субтотална (лапароскопска) абдоминална хистеректомија –  

                       укључује уклањање материце остављајући грлић причвршћен за вагину  
                          - Тотална (лапароскопска) абдоминална хистеректомија –  
        укључује уклањање материце, укључујући грлић  
       - Радикална абдоминална хистеректомија– укључује уклањање материце, 
 укључујући грлић, 1–2 центиметра горњег дела вагине и  параметрално ткво 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање што већег дела туморског ткива  

90448-00  Субтотална лапароскопска хистеректомија 
 Лапароскопска супрацервикална (парцијална) хистеректомија 

 Укључује:  морселацију 

     уклањање материце кроз: 
        • лапароскопски улаз 
        • вагину 

 Искључује: процедуру са уклањањем аднекса (обострано / једнострано)  

35653-00  Субтотална абдоминална хистеректомија 

 Искључује: процедуру са: 

  • екстензивном ретроперитонеалном дисекцијом  
  • радикалном ексцизијом лимфних чворова карлице  
  • уклањањем аднекса (обостраним / једностраним)  

90448-01  Тотална лапароскопска абдоминална хистеректомија 

 Укључује:  морселацију 
     уклањањем кроз: 
         • лапароскопски улаз 
         • вагину 

 Искључује: процедуру код уклањања аднекса (обострано / једнострано)  

35653-01  Тотална класична абдоминална хистеректомија 

 Искључује: процедуру са: 
  • екстензивном ретроперитонеалном дисекцијом  
  • радикалном ексцизијом лимфних чворова карлице  
  • уклањањем аднекса (обостраним / једностраним) 

90448-02  Тотална лапароскопска абдоминална хистеректомија са аднексетомијом 
 Субтотална лапароскопска хистеректомија са уклањањем аднекса 

 Укључује : ексцизију (обострану / једнострану): 
         • јајовода 
         • оваријалне цисте 
         • јајника 
      морселацију 

35653-04  Класична хистеректомија са аднексектомијом 
 Субтотална абдоминална хистеректомија са уклањањем аднекса 

 Укључује:  ексцизију (обострану / једнострану): 

      • јајовода 
      • оваријалне цисте 
      • јајника 
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35661-00  Радикална хистеректомија са дисекцијом ретроперитонеалних лимфних нодуса 
  Абдоминална хистеректомија (субтотална / тотална) са екстензивном 
 ретроперитонеалном дисекцијом 

 Укључује:  салпингоовариектомију (обострану / једнострану): 

 Напомена: Изводи се код: 
 • бенигних тумора карлице 
 • збрињавања озбиљне ендометриозом 
 • упале карлице 

35670-00  Абдоминална хистеректомија са селективном лимфонодектомијом 
 Абдоминална хистеректомија (субтотална)(тотална) са радикалном ексцизијом лимфних 
 чворова карлице 

 Укључује:  салпингоовариектомију (обострану) (једнострану) 

35667-00  Радикална абдоминална хистеректомија 

 Укључује : мобилизацију материце  

     салпингоовариектомију (обострану) (једнострану) 

35664-00  Радикална хистеректомија са лимфонодектомијом нодуса мале карлице  

  Укључује:  мобилизацију материце 
    салпингоовариектомију (обострану) (једнострану) 

1269  Вагинална хистеректомија  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање туморозног ткива материце (дебулкинг) 
 • репарација: 
      • цистокеле  
      • карличног дна  
      • ректокеле 

 
35750-00    Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија 
 Лапароскопски вођена вагинална хистеректомија 

 Искључује: процедуру код уклањања аднекса (обострано / једнострано)  

35753-02  Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија са aднексектомијом 

 Укључује:   ексцизију (обострану / једнострану): 

  • јајовода 
  • оваријалне цисте 
  • јајника 

 Искључује: процедуру извођену код абдоминалне хистеректомије  

 
35756-00    Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија  која претходи трбушној 
 хистеректомији  

                    Искључује: процедуру код уклањања аднекса (обострано / једнострано)  

 
 
35756-03    Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија  која претходи 
                    трбушној хистеректомији са уклањањем аднекса 

 Укључује:   ексцизију (обострану / једнострану): 
  • јајовода 
  • оваријалне цисте 
  • јајника 
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35657-00  Вагинална хистеректомија 

 Искључује: радикалну вагиналну хистеректомију  

35673-02  Вагинална хистеректомија са уклањањем аднекса 

 Укључује:  ексцизију оваријалне цисте 

35667-01  Радикална вагинална хистеректомија 
 Schauta процедура 

 Укључује:  салпингоовариектомију (обострану / једнострану) 

35664-01  Радикална вагинална хистеректомија са радикалним исецањем карличних   
  лимфних чворова  

 Укључује: салпингоовариектомију (обострану / једнострану) 

1270  Остале процедуре ексцизије на материци 

35658-00    Хируршко уклањање што веће количине туморског ткива материце пре 
 хистеректомије 
 Дебулкинг материце пре вагиналног уклањања 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хистеректомија  

90443-00  Остале ексцизије промена материце 

12.3.6 РЕПАРАЦИЈА 

1271  Процедуре суспензије материце 

35637-04     Лапароскопска вентросуспензија материце 

35684-00  Остале лапароскопске суспензије материце 

35684-01  Суспензија материце (лапаротомија) 

90435-00  Остале лапароскопске репарације материце 
   Репарација везикоутеринске фистуле лапароскопијом 
   Ушивање непорођајне руптуре материце лапароскопијом 

90435-01  Остале репарације материце 
 Репарација везикоутеринске фистуле лапаротомијом 
 Ушивање непорођајне руптуре материце лапаротомијом 

12.3.7 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1272  Реконструкцијске процедуре на материци и потпорним структурама 

 Репарација двороге материце 
 Страссманова (Strassman) процедура 
 

35680-00     Лапароскопска реконструкција материце и потпорних структура  
 
35680-01     Реконструкција материце и потпорних структура 
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12.3.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1273          Остале процедуре на материци 

90436-00  Остале процедуре на материци 

 

12.4 ЦЕРВИКС (ГРЛИЋ МАТЕРИЦЕ) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.4.1 ПРИМЕНА, УГРАДЊА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1274  Процедуре примене, уградње или одстрањења на цервиксу (грлићу материце) 

16511-00    Примена серклажа на грлић материце 
 Цервикални шав за церикалну инконтиненцију 
 Лигатура цервикса 
 Схиродкар шав 

16512-00  Скидање конца серклажа 
 Одстрањење  цервикалне лигатуре 

12.4.2 ДЕСТРУКЦИЈА 

1275  Процедуре деструкције на цервиксу  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • колпоскопија  

35608-00  Каутеризација промена на грлићу материце 
 Диатермија цервикса 

35646-00  Радикална дијатермија промена на грлићу материце 

 Укључује:  биопсију 
 

35647-00     Ексцизија промењених зона грлића омчицом (LLETZ) и LOOP ексцизија 
   LLETZ ексцизиона конусна биопсија 
   Електрохируршка процедура ексцизије петљом [LEEP] 

 
35539-02     Ласерска деструкција промена на грлићу материце 

35608-01  Остале процедуре деструкције промена на грлићу материце  

  Kриотерапија лезије цервикса 

12.4.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1276  Процедуре ексцизије на цервиксу (грлићу материце) 

35608-02  Биопсија грлића материце 
 Ендоцервикална киретажа 
 Punch биопсија цервикса 
 

35618-00     Конизација грлића материце 

                      Искључује: процедуру ласером  
 

35618-01     Конусна биопсија грлића материце ласером 
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35611-00  Полипектомија грлића материце 
 
35618-04  Ампутација грлића материце 
 
35612-00     Уклањање патрљка грлића материце, абдоминални приступ 
 
35613-00     Уклањање патрљка грлића материце, вагинални приступ   
 
 

12.4.4 РЕПАРАЦИЈА 

1277  Процедуре поправка на цервиксу 

35640-02  Дилатација грлића материце 

 Искључује: процедуру код киретаже материце  

35618-02  Репаративне операције на грлићу материце 

 Искључује: процедуру код поправке пролапсе дна карлице  

12.4.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1278  Остале процедуре на цервиксу (грлићу материце) 

35618-03  Остале процедуре на грлићу материце 
 Инцизија цервикса за дилатацију  
 Уклањање страног тела из цервикса 
 

12.5 ВАГИНА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.5.1 ПРЕГЛЕД 

1279  Преглед вагине 

35614-00  Колпоскопија 

35539-04  Вагиноскопија 

12.5.2 ИНЦИЗИЈА 

1280  Процедуре инцизије на вагини 

35572-00  Колпотомија 
 Инцизија кроз вагину ради: 
 • приступа карлици 
                 • дренаже (апсцеса хематома или цисте) Дагласовог шпага 

35572-01  Вагинотомија 
 Дренажа вагиналног хематома 
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12.5.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

1281  Процедуре деструкције на вагини 

35539-01  Ласерска  деструкција лезија вагине  
 
 Искључује: деструкцију брадавице вагине  

35507-00  Деструкција лезија вагине  
 Диатермија  брадавице вагине 
 
 Укључује:  процедуру ласером 

90437-00  Остале деструкције лезија вагине 
 Деструкција лезије вагине нагризујућим средством 

 Искључује: деструкцију брадавице вагине  

12.5.4 ЕКСЦИЗИЈА 

1282  Процедуре ексцизије на вагини 

35539-03  Биопсија вагине 

35557-00  Ексцизија лезије вагине 
 Ексцизија цисте: 
 • у Гартнеровом (Gartner) каналу 
 • парауретралне 

35509-00  Хименектомија 
 Дељење химена 

35566-00  Ресекција вагиналног септума 
 Адхезиолиза вагиналних прираслица 

35560-00  Парцијална вагинектомија 

35560-01  Тотална вагинектомија 

35561-00  Радикална вагинектомија 

 
12.5.5 РЕПАРАЦИЈА  

1283  Репарација пролапса материце, карличног дна или ентерокеле 

 Укључује:  процедуру код протезе 

35570-00  Репарација предњег дела вагине, вагинални приступ 
 Репарација: 
    • цистокеле 
    • уретрокеле 

35571-00  Репарација задњег дела вагине, вагинални приступ 
 Репарација 
    • ентерокеле 
   • перинеума 
    • ректокеле 

35573-00  Репарација предњег и задњег дела вагине, вагинални приступ 
 Репарација цистокеле и ректокеле 
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35577-00  Репарација пролапсе дна карлице 
 Доналд-Фотергил (Donald-Fothergill)  процедура 
 Ле Форт (Le Fort) процедура 
 Манчестер (Manchester) процедура 

1284  Репарација вагиналне фистуле 

35596-00  Операција ректовагиналне фистуле 

35596-01  Операција везиковагиналне фистуле  вагиналним путем 

35596-02  Операција уретеровагиналне фистуле 

90444-00  Операција вагиноперинеалне фистуле 

35596-03  Операција осталих фистула вагине 

 Искључује: репарација везиковагиналне фистуле, абдоминални приступ   

90447-00  Репарација фистуле вагине биолошким средством 
 Убризгавање фибрина због вагиналне фистуле 

1285  Процедуре суспензије вагине 

 Искључује: процедуру код стресне инконтиненције  

35568-00  Сакроспинозна колпопексија 

35595-00  Лапароскопска репарација дна карлице 
 Лапароскопска суспензија: 
 • вагиналног свода 
 • вагиналног свода са поправком ентерокеле 

 Укључује: фиксацију лигамената: 
  • кардиналних 
  • утеросакралних 

35595-01  Репарација карличног дна абдоминалним приступом 
 Абдоминална суспензија: 
 • вагиналног свода 
 • вагиналног свода са поправком ентерокеле 

 Укључује:  фиксацију лигамената: 
  • кардиналних 
  • утеросакралних 

35597-00  Лапароскопска сакрална колпопексија 

 Укључује:  процедуру код протезе 

35597-01  Сакрална колпопексија 

 Укључује:  процедуру код протезе 

1286  Остале процедуре репарације вагине 

35554-00  Дилатација вагине 
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90449-00  Остале репарације вагине 
 Вагинопластика, некласификована на другом месту 

 Искључује: процедуру код фистуле   

12.5.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1287  Процедуре реконструкције вагине 

35569-00  Проширење вагиналног трема (интроитуса) 
 Fentonova (Fenton)процедура 

35565-00  Вагинална реконструкција 

 Напомена:Обавља се код: 
          • конгениталног недостатка 
          • гинатрезије 
          • урогениталног синуса 

12.5.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1288  Остале процедуре на вагини 

90438-00     Остале процедуре на вагини 

12.6 ВУЛВА И ПЕРИНЕУМ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.6.1 ДЕСТРУКЦИЈА 

1289  Процедуре деструкције на вулви и перинеуму 

35539-00  Ласерска деструкција лезија вулве 

 Укључује:  биопсију 

 Искључује: деструкцију брадавице на вулви 

35507-01  Деструкција брадавица вулве 
 Дијатермија брадавице на вулви 

 Укључује:  процедуру ласером 

90439-00  Остале деструкције лезија вулве 
 Деструкција лезије вулве  
 Дијатермија лезије вулве 

 Искључује: деструкцију брадавице на вулви  

12.6.2 ИНЦИЗИЈА 

1290  Процедуре инцизије на вулви и перинеуму 

35520-00    Лечење апсцеса Бартолинијеве жлезде  

 Укључује:  третман помоћу: 
  • инцизије 
  • марсупијализације 

 Искључује: лечење цисте Бартолинијеве жлезде  
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90446-00  Остале инцизије на вулви и перинеуму (код вулварних адхезија и апсцеса  
   различите етиологије) 
 Адхезиолиза прираслица вулве 
 Инцизија апсцеса вулве ако није класификовано на другом месту 

12.6.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1291  Биопсија вулве или перинеума 

35615-00  Биопсија вулве 
 Биопсија клиториса 

 Искључује: процедуру код уништења лезије вулве ласером  

30075-38  Биопсија перинеума 

 Укључује: биопсију мушког перинеума 

1292  Вулвектомија 

35536-00  Хемивулвектомија 
 Широка, локална ексцизија промене на вулви 

35536-01  Вулвектомија, једнострана 

35536-02  Вулвектомија, обострана 

35548-00  Радикална вулвектомија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • дисекција лимфног чвора 

1293  Остале процедуре ексцизије вулве, перинеума или дражице 

90440-00  Ексцизија лезија вулве  

35513-00  Лечење цисте Бартхолинијеве жлезде 

 Укључује:  третман: 
  • ексцизијом 
  • инцизијом 
  • марсупијализацијом 

 Искључује: лечење апсцеса Бартхолинијеве жлезде  

35530-00  Субтотална ампутација клиториса 

35530-01  Тотална ампутација клиториса 

12.6.4 РЕПАРАЦИЈА 

1294  Процедуре репарације вулве или перинеума 

35533-00  Вулвопластика 
 Лабиопластика 
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12.6.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ НА ВУЛВИ ИЛИ ПЕРИНЕУМУ 

1295  Остале процедуре на вулви или перинеуму 

90441-00  Остале процедуре на вулви 

90441-01  Остале процедуре на клиторису 

12.7 ОСТАЛЕ ГИНЕКОЛОШКЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

12.7.1 ПРЕГЛЕД 

1296  Преглед других гинеколошких места 

35500-00  Гинеколошки преглед 
    Палпација: 
 • јајовода 
 • јајника 
 • материце 
    Преглед карлице 
    Визуелни и ручни преглед: 
 • цервикса 
 • вагине 
 • вулве 

 Искључује: процедуру код било које друге гинеколошке процедуре-  шифру изоставити 

12.7.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1297  Процедуре репродуктивне медицине 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • Фалопоскопија  
 

13209-00    Планирање и координација поступка вантелесне оплодње код пацијенткиње 
 (брачног пара) 
 
13209-001  Координација поступка ВТО код пацијенткиње са донацијом ооците 
 
13209-002  Координација поступка ВТО код пацијенткиње са донацијом сперме 
 
13209-003  Координација поступка инсеминације код пацијенткиња са донацијом сперме 
 
13206-00    Потпомогнуте репродуктивне технике код нестимулисане овулације или     
                    овулације стимулисане кломифен цитратом 

  Укључује: консултације у вези са лечењем 

     ултразвучни прегледи 
 

13206-001   Микроасистирано отварање зона пеллуцида ЗД микропипетом 
 
13206-002   Ласерско отварање зона пеллуциде 
 
13206-003   Асистирани hatching раног ембриона 
 
13206-004   Биопсија бластомере раног ембриона 
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13206-005   Биоппсија полоцита раног зигота или ооците 
 
13200-00 Потпомогнуте репродуктивне технике уз коришћење лекова за стимулацију   
 овулације 

  Укључује: консултације у вези са лечењем 
  ултразвучни прегледи 
 

13203-00    Фоликулометрија са верификацијом овулације 
                    Надзор овулације, ради индукције овулације и инсеминације 
 

13203-001  Артефицијална инсеминација 
 
13212-00    Трансвагинална аспирација ооцита 

 Укључује: ултразвучну асистенцију 

13212-001  Прикупљање ооцита добијених аспирацијом фоликула 
 
13212-01    Трансабдоминална аспирација ооцита 
 Лапароскопска обнова ооцита 
 

13215-00    Интратубарни трансфер гамета, GIFT 
 Имплантација неоплођеног јајашцета и сперме 

 Укључује:  лапароскопски трансфер 
     ултразвучну асистенцију 
 

13215-01     Интраутерини ембриотрансфер  
 Преношење ембриона ако није класификовано на другом месту 

 Укључује: ултразвучну асистенцију                                                                               

13215-011  Интраутерини трансфер криопрезервираних ембриона 
 
13215-02    Интратубарни ембриотрансфер 
 Трансфер у тубалној фази ембриона [TEST] 
 Интратубарни трансфер зигота [ZIFT] 

 Укључује:  лапароскопски трансфер 
     ултразвучну асистенцију 
 

13215-03    Класична in vitro фертилизација (IVF) 
 
 Укључује: ембриоредукцију 

 Искључује: фалопоскопију 

13215-031  Микроасистирана фертилизација (ICSI) 
 
 Укључује: ембриоредукцију 

  Искључује: фалопоскопију 

 

 

1298  Процедуре због аномалија женских полних органа 

 Укључује:  ендоскопију 

 

37845-00    Редукциона клиторопластика код решавања амбивалентних гениталија 
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                    са  урогениталним синусом 
 
37848-00    Редукциона клиторопластика и вагинопластика код решавања амбивалентних 
 гениталија са  урогениталним синусом 
90445-00     Редукциона клиторопластика са релокацијом уретралног отвора 
 
37851-00     Вагинопластика код конгениталне адреналне хиперплазије, мешовите   
                     гонадалне дисгенезије или других стања   

1299  Процедуре због аномалија женских полних органа 

 
35638-14     Лапароскопска утеросакрална аблација нерва 
    Лапароскопска утеросакрална: 
      • ресекција лигамента 
      • трансекција нерва 

 
35637-02     Лапароскопска дијатермија лезија карличне шупљине 
   Лапароскопска дијатермија ендометриозе укључујући: 
    • јајовод 
    • оментум 
    • јајник 
    • аднекса  
    • материцу 

 Искључује: ендоскопску аблацију ендометријума 

 35713-01     Дијатермија лезија карличне шупљине 

   Дијатермија ендометриозе која укључује: 
   • јајовод 
    • оментум 
    • јајник 
    • аднекса 
    • материцу 

 Искључује: ендоскопску аблацију ендометријума  

 
35637-10     Лапароскопска ексцизија лезија карличне шупљине 
                    Лапароскопска ексцизија лезија која укључује: 
      • карлични: 
           • лигаменти (широки, овариални, округли, утеросакрални) 
           • перитонеум 
      • Дугласвов шпаг 

 Искључује: биопсију  
        уклањање (дебулкинг) ткива лезије: 
     • интра-абдоминалне  
               • карличне  
        ексцизија лезије: 
              • јајовода  
              • јајника  
              • материце  
       ексцизионалном дијатермијом  
       код стејџинг лапаротомије  
       лапароскопском оментектомијом  
 
 

 
35713-14     Ексцизија лезија унутар карлице 
   Ексцизија лезије укључујући: 
      • карлични: 
           • лигаменти (широки, овариални, округли, утеросакрални) 
           • перитонеум 
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      • Дугласвов шпаг 

 Искључује:  биопсију  
         уклањање ткива лезије: 
                 • интра-абдоминалне  
                 • карличне  
         ексцизија лезије: 
                 • јајовода  
                 • јајника  
                 • материце  
         ексцизионалном дијатермијом  
         код стејџинг лапаротомије  
         лапароскопска оментектомијом  

 
35720-00     Хируршка редукција туморског ткива карлице 
  Уклањање гинеколошког малигнитета у простору карлице  

 Укључује:  оментектомију                                                                                                     

  екстрипацију рецидива у малој карлици без ресекције бешике ректума и осталих 
  органа 

 Искључује:  уклањање (дебулкинг) материце са вагиналном  хистеректомијом 

  

35759-00     Контрола постоперативног крварења након гинеколошког оперативног захвата 
 
90442-00     Остале процедуре на женским гениталним органима 

 

 

 

 

 

 

ТРИНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 
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13.ПРОЦЕДУРЕ У АКУШЕРСТВУ  
(БЛОКОВИ 1330–1347) 
 
13.1 АНТЕПАРТАЛНЕ ПРОЦЕДУРЕ  

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

13.1.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1330  Антепарталне процедуре примене, инсерције или уклањања 

90460-00     Амниоскопија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хистеротомски приступ 
 

90461-00    Индукција побачаја интраамнионском инјекцијом  
 Инјекција ради окончања трудноће 
 • простагландина 
 • физиолошког раствора 
 Интраамнионска инјекција ради побачаја 
 

90462-00    Индукција побачаја  простагландинском вагиналетом 
  

  Искључује: процедуру код трудова 
 

16600-00    Дијагностичка амниоцентеза 
 
16618-00    Терапијска амниоцентеза 
  
16621-00    Амниоинфузија 
  Амниоинфузија због јаког олигохидрамниона 

 Искључује: интраамнионску инјекцију 

 16603-00    Биопсија хорионских чупица 
 
16606-00    Кордоцентеза 
 
16627-00    Уградња фетоамнионског одвода (шанта) 
 
90463-00    Фетална редукција  
 Фетална инјекција: 
 • гаса 
 • калијум хлорида 
 Пупчаник: 
 • аблација 
 • лигатура 
 • оклузија 

 Укључује: дијатермију 
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90463-01    Ендоскопска фетална редукција 
 Фетоскопска процедура на пупчанику: 
 • аблација 
 • лигатура 
 • оклузија 

 Укључује: ласер 

 
16609-00    Интраутерина фетална интраваскуларна  трансфузија крви 
 
16612-00    Интраутерина фетална интраперитонеална трансфузија крви 
 
16615-00    Интраутерина фетална интраперитонеална и интраваскуларна транфузија крви 
 Интраутерина фетална трансфузија, ако није класификовано на другом месту 
  

90488-00    Ендоскопска коагулација плацентних крвних судова 
 Фетоскопска  фотокоагулација плаценталних крвних судова 
 
 Напомена: интраутерина процедура извођена код близанаца због синдрома двоструке 

        трансфузије (са близанца на близанца)  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • интраоперативни ултразвук 
 

90487-00     Остале дијагностичке интраутерине процедуре на плоду   
  Интраутерина фетална биопсија коже, ако није класификовано на другом месту 

13.1.2 ИНЦИЗИЈА 

1331  Антепарталне процедуре инцизије  

16624-00  Амниодеривација 

13.1.3 РЕПАРАЦИЈА 

1332  Антепарталне процедуре репарације 

90464-00  Корекција феталног дефекта  

 Искључује: дренажу шупљине у којој се налази фетална течност 
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13.2 ПРОЦЕДУРЕ ПОВЕЗАНЕ СА ПОРОЂАЈЕМ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

13.2.1 АНАЛГЕЗИЈА И АНЕСТЕЗИЈА 

1333  Аналгезија и анестезија током трудова и порођаја    

Напомена: Кодови у овом блоку захтевају два додатна карактера (кодна места) да би 
назначили АСА скор. У даљем тексту следе кодови и дефиниције. Ова два додатна 
карактера ће бити додељена само на основу анестезиолошког обрасца. 

Америчко удружење анестезиолога (енг. American Society of Anesthesiologists 
(ASA)) АСА – Класификација физичког статуса пацијента 

Приложена табела која одређује АСА скорове је за употребу са одговарајућим кодовима 
у блоковима [1333] Aналгезија и анестезија у току порођаја и царског реза, [1909]  
Спроводна (кoндукциона) анестезија и [1910] Церебрална анестезија. Први карактер 

(ознака) од два карактера у додатку шифре процедуре означава АСА скор и 
представљен је у првој колони. 

Други карактер (ознака) додатка означава да ли је модификатор хитности „Е“ (на 
енглеском је Е од Emergеncy – Хитно) забележен у анестезиолошком формулару уз АСА 
скор. „Е“ представља процедуру која се изводи као хитна и која као таква може бити 
асоцирана са суб-оптималним условима за модификацију ризика. Када је тако, 
модификатор „Е“ треба да се представи нулом (0).  

Ове инфомрације треба да се убележе на анестезиолошком формулару пре 
додељивања шифара. Када нема документације о АСА скору или када модификатор 
хитности није наведен, место се попуњава цифром девет (9). 

Први карактер 

АСА Класа  Опис 

 1  Пацијент нормалног здравља 

 2  Пацијент са благом системском болешћу  

 3  Пацијент са јаком системском болешћу која ограничава активност 

 4  Пацијент са јаком системском болешћу која представља   
   константну претњу животу 

 5  Умирући пацијент за кога се не очекује да живи дуже од 24 сата  
   без хируршке процедуре 

 6  Пацијент код кога је проглашена мождана смрт и чији се органи  
   користе у донорске сврхе  

 9   Нема документације о АСА скору 

 

Други карактер 

Модификатор хитности         Карактер   Опис 

      Е                0    процедура извођена у хитним   
       случајевима 

                  9   нема хитног поступка или није   
       познат 

Модификатор хитности '0' није валидан за АСА скор 6 

. 
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92506-10    Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 10 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока  

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-19  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 19 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-20  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 20 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-29  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 29 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:  
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-30  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 30 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-39  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 39 
 Каудална   }  
 Епидурална   }    инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја  
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92506-40  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 40 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-49  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 49 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-50  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 50 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја  

92506-59  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 59 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја  

92506-69  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 69 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја 

92506-90  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 90 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја  
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92506-99  Неуроаксијална блокада током трудова, АСА 99 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова  
 Спинална   }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: ово настављено у сврху анестезије током порођаја  

92507-10    Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 10 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   }  

 Укључује:  процедуру код: 

  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 

 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код 
 анестезије током порођаја. 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока  

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају  

92507-19  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 19 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   }  

 Укључује: процедуру код: 

  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 

 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

92507-20  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 20 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   }  

 Укључује: процедуру код: 

  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 

 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 
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92507-29  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 29 
 Каудална   }  
 Епидурална   }    инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује:  процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује:  неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

92507-30  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 30 
 Каудална   }  
 Епидурална   }    инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује: процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује:  неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају  

92507-39  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 39 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује: процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока  

 Искључује:  неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 
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92507-40  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 40 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује:  процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

92507-49  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 49 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује:  процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

92507-50  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 50 
 Каудална   }  
 Епидурална   }     инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује:  процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају  
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92507-59  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 59 
 Каудална   }  
 Епидурална   } инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује : процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок  
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује:  неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

92507-69  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 69 
 Каудална   }  
 Епидурална   }    инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује: процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује:  неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

92507-90  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 90 
 Каудална   }  
 Епидурална   }    инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује: процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

                     Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

 

 

 

 



341 
 

92507-99  Неуроаксијална блокада током трудова и порођаја, АСА 99 
 Каудална   }  
 Епидурална   }    инјекција/инфузија током трудова и порођаја 
 Спинална   } 

 Укључује: процедуру код: 
  • царског реза 
  • уклањања преостале плаценте  
  • репарација обстетричке лацерације 

 Напомена: Ова шифра се додељује оним пацијентима који имају неуроаксијални блок 
 за ослобађање   бола током трудова и неуроаксијални блок се наставља код анестезије 
 током порођаја. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (постпроцедурална) инфузија неуроаксијалног блока 

 Искључује: неуроаксијални блок инјектиран за анестезију при порођају 

13.2.2 ИНДУКЦИЈА ПОРОЂАЈА 

1334  Медицинска или хируршка индукција порођаја 

90465-00     Индукција порођаја окситоцином 
 Индукција применом  Синтоцинона 

 Искључује: процедуру код хируршке индукције порођаја 
 

90465-01     Индукција порођаја  простагландином 
  Индукција Простином или Цервагемом 

 Искључује: процедуру код хируршке индукције порођаја 

 
90465-02     Остале врсте индукције порођаја фармаколошким средством 

 Искључује: процедуру код хируршке индукције порођаја 

 

90465-03     Индукција порођаја прекидањем плодових овојака  
   Вештачка руптура мембрана пре почетка порођаја 
   Хируршка индукција, ако није класификовано на другом месту 

 Искључује: процедуру код медицинске индукције трудова 

 

90465-04     Остале врсте индукције порођаја хируршким путем 
 Индукција : 
 • катетером 
 • цервикалном дилатацијом 
 Индукција коришћењем Фолијевог (Foley) катетера 

 Искључује: процедуру код медицинске индукције трудова 

 
90465-05     Конзервативна и инструментална индукција порођаја 
  Синхронизована медицинска и хируршка индукција 
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13.2.3 ПОЈАЧАВАЊЕ ТРУДОВА 

1335  Медицинско или хируршко појачавање трудова 

90466-00  Активно вођење порођаја применом лекова 

 Искључује: процедуру са хируршким појачавањем трудова 

90466-01  Активно вођење порођаја акушерским интервенцијама 
 Вештачка руптура мембрана после почетка трудова 

 Искључује: процедуру са медицинским појачавањем трудова  

 
90466-02     Вођење порођаја медикаментним и акушерским интервенцијама 
   Синхронизовано медицинско и хируршко појачавање порођаја 
 

13.3 ПОРОЂАЈНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

13.3.1 СПОНТАНИ ПОРОЂАЈ КОД ТЕМЕНОГ ПОЛОЖАЈА 

1336  Спотани порођај код теменог положаја 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • епизиотомија  
 

90467-00    Спонтани порођај код теменог положаја 

13.3.2 ПОРОЂАЈ ФОРЦЕПСОМ 

1337  Порођај форцепсом 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • епизиотомија 

90468-00     Довршавање порођаја ниским (излазним) форцепсом  
 Излазни порођај форцепсом 
 Порођај Vrigli (Wrigley) форцепсом  

90468-01     Довршавање порођаја средњим форцепсом  
 Кеилландов (Keilland ) форцепс порођај 
 Невил-Барнсов (Neville-Barnes) форцепс порођај 

90468-02     Довршавање порођаја високим форцепсом  

90468-03     Ротациони форцепс 
 Кеилландова(Keilland) форцепс ротација 
 

90468-04     Порођај ротационим форцепсом 
 
90468-05     Неуспело завршавање порођаја форцепсом 

13.3.3 ВАКУУМ ПОРОЂАЈ 

1338  Вакуум екстракција 

90469-00  Довршавање порођаја вакум екстракцијом 
 Ротациона вакуум екстракција 
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90469-01  Неуспело завршавање порођаја вакум екстракцијом 

13.3.4 ПОРОЂАЈ ЗАДЊИМ ДЕЛОМ ТЕЛА 

1339  Порођај задњим делом и екстракција  

90470-00    Спонтани карлични  порођај  
  
90470-01    Карлични порођај уз ручну помоћ 
 
90470-02    Карлични порођај уз ручну помоћ и накнадно пласирање форцепса на излазећу 
 главицу 
 
90470-03    Екстракција плода за карлицу 
90470-04    Екстракција плода за карлицу и накнадно пласирање форцепса на излазећу 
 главицу 

13.3.5 ПОРОЂАЈ ЦАРСКИМ РЕЗОМ 

1340  Царски рез 

 Укључује:  форцепс на касније долазећу главу 

                       мануелно уклањање плаценте  
      ушивање лацерације материце/расцепа насталог царским резом 
 

16520-00    Елективни класични царски рез 
 
16520-01    Хитан класични царски рез 
 
16520-02    Елективни царски рез са резом на доњем сегменту материце 
 
16520-03    Хитан царски рез са резом на доњем сегменту материце 

13.4 ПРОЦЕДУРЕ КОД АСИСТИРАНОГ ПОРОЂАЈА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

13.4.1 ПРЕГЛЕД 

1341  Мониторинг фетуса 

 Напомена: електронско надгледање срца фетуса се користи да се надгледа брзина  
            откуцаја срца фетуса и контракција материце 

16514-00     Интерни ЦТГ мониторинг плода 
 Унутрашња кардиотокографија фетуса [ЦТГ] (скалп) 

16514-01     Екстерни ЦТГ мониторинг фетуса 
 Спољашња кардиотокографија фетуса [ЦТГ] 
 Тест фетуса на стрес при контракцијама 
 Не-стрес тест фетуса 

1342  Манипулација феталне позиције и презентације 

16501-00     Спољни окрет плода 

 Искључује: процедуру са унутрашњим окретањем  

16501-01     Неуспели спољни окрет плода 
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90471-02     Унутрашњаи окрет плода 

 Искључује: процедуру са спољашњим окретањем  

90471-03     Неуспела унутрашња ротација 

90471-04     Комбинована спољашња и унутрашња ротација  плода 

90471-05     Неуспела комбинација спољашње и унутрашње ротације плода 

90471-06     Ручна ротација главице плода  

 

13.4.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1343  Остали поступци повезани са порођајем  

90472-00  Епизиотомија 
 Репарација лацерације проширене епизиотомијом 
 
 Укључује: примарну репарацију 

 
 Искључује: секундарну репарацију 
  

90473-00    Репозиција  пролабираног пупчаника   
  
90474-00    Инцизија грлића материце ради олакшавања вагиналног порођаја  
 
90475-00    Симфизиотомија као помоћ при порођају 

90476-00  Процедуре на плоду ради завршавања порођаја 
  Клеидотомија 
 Одсецање главе фетуса 
 Деструкција фетуса 
 Пунктирање иглом хидроцефаличне главе 

90477-00  Остале процедуре  у порођају (декапитација плода, клеидотомија, пункција  
  главе плода) 

13.5 ПОСТПАРТАЛНЕ  ПРОЦЕДУРЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

13.5.1 РЕПАРАЦИЈА 

1344  Постпартално ушивање 

16571-00     Сутура руптуре грлића материце након порођаја 
 
90479-00     Сутура лацерације вагине након порођаја 

 Искључује: процедуру код перинеалног ушивања 

 
90480-00     Сутура повреда уретре и/или мокраћне бешике при порођају а без повреда 
 перинемума 

 Искључује: ушивање перинеалне лацерације трећег или четвртог степена 
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90480-01     Сутура повреда ректума и/или аналног сфинктера без повреде перинеума 

 Искључује:  ушивање перинеалне лацерације трећег или четвртог степена 

 

90485-00     Остале сутуре лацерација без повреда перинеума 
                     Сутура: 
‚ • дехисценција ране материце настале током царског реза 
                     • порођајне: 
   • лацерације: 
            • некласификоване на другом месту 
                             • утеруса 
                           • руптуре утеруса 
 

90481-00     Сутура повреда перинеума првог или другог степена 
   Секундарна репарација епизиотомије 
   Сутура порођајне перинеалне лацерације, руптуре или кидања (која укључује) (са): 
 • френулум 
 • стидне усне 
 • пелвично дно 
 • кожу 
 • вагину, некласификована на другом месту 
 • вулву 

 Искључује: Ушивање само вагиналне лацерације  

 
16573-00     Сутура расцепа перинеума трећег или четвртог степена 
  Сутура перинеалне лацерације укључујући вагину и: 
 • ректум 
 • анални сфинктер 
 • поткожни мишић 

 
13.5.2 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ  

1345  Постпартална евакуација садржаја из материце 

90482-00      Мануелна екстракција  постељице                                                                                                         

 Укључује: процедуру код асиситираног појединачног порођаја 

 
16564-00     Постпартална евакуација садржаја материце киретажом и дилатацијом 
 цервикалног канала 
 Дилатација и киретажа због заосталих садржаја зачећа након порођаја 

 Искључује: процедуру са сукцијском киретажом 

 
16564-01     Постпартална евакуација садржаја материце сукционом киретажом             
 Сукцијска киретажа  због заосталих садржаје зачећа након порођаја 

1346  Корекција изврнуте материце 

16570-00  Мануелна корекција инверзије материце 
 Хидростатичка корекција изврнуте материце  

16570-01  Хируршка корекција инверзије материце 

 Укључује: процедуру абдоминалним приступом 

1347  Остале постпарталне процедуре 

90483-00    Постпартална мануелна ревизија материчне шупљине  
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90484-00    Евакуација хематома перинеума након порођаја инцизијом 
 Евакуација хематома због : 
 • епизиотомије 
 • перинеорафије 
 

90484-01    Евакуација хематома перинеума након порођаја без инцизије 
 
90484-02    Евакуација хематома предњег трбушног зида након царског реза 

16567-00     Остали поступци заустављања постпарталног крварења 
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 ЧЕТРНАЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

14. ПРОЦЕДУРЕ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНОМ СИСТЕМУ 
(БЛОКОВИ 1360–1579) 

Напомена: 

РЕДУКЦИЈА (репозиција) ФРАКТУРЕ / ДИСЛОКАЦИЈЕ 

Затворена репозиција   – обухвата корекцију дислокације/фрактуре без   
    оперативног захвата и укључује додатну имобилизацију 

Затворена репозиција са фиксацијом  – укључује оперативни захват уз корекцију    
    дислокације/фрактуре мануелним маневром или на   
    ортопедском столу и перкутану фиксацију иглама или  
    клиновима, интрамедуларну, минимално инвазивну   
    фиксацију плочом или појединачним завртњевима и/или  
    имобилизацију 

Отворена репозиција   – обухвата оперативни захват уз дислокације/фрактуре без  
    фиксације. Укључује имобилизацију и уклањање некротичног  
    ткива (дебридман) на месту отворене фрактуре 

Отворена репозиција са фиксацијом     – укључује корекцију дислокације/фрактуре оперативним  
    захватом и коришћење фиксације (спољашње или   
    унутрашње). Такође укључује додатну имобилизацију и  
    уклањање некротичног ткива (дебридман) на месту   
    отоворене фрактуре 

Уколико није посебно назначено да ли се ради о унутрашњој или спољашњој фиксацији,сам термин 
фиксација  обухвата процедуру урађену било којим од две могућности (унутрашњом или 
спољашњом фиксацијом)  

Унутрашња фиксација  –  Укључује:  
    био-имплантат 
    жичани серклаж 
    интрамедуларни клин 
    еластичне клинове 
    несегментну фиксацију (Харингтонов (Harrington) апарат) 
    Киршнер-ове (Kirschnеr) игле 
    остеофиксационе плоче 
    шипку  
    унутрашњи фиксатор 
    завртње 
    сегментну фиксацију (ЦД)(Dwyer)(Luque)(Zielke) 
    клизајући компресивни завртањ 
    жицу  

Спољашња фиксација  –  Укључује:  
    прстенасти и хибридни фиксатор (нпр. Илизаров) спољашњи  
    фиксатор уни-, би-, делта и сл.(нпр. Митковић)                                                                 
    Стеинман-ове и сл. Клинове                                          
    шипке у облику лука (лучнa шинa) 
    протезу 
    одливак                                                                                          
                                                                    сплинт 
    калипере (клешта) 
    жичану обухватну фиксацију 
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                                                                    ожичење зуба (пoстaвљaњe жичaних лигaтурa на зубe) 
     

Имобилизација  –  укључује имобилизацију дислокације / фрактуре употребом  
   средстава за имобилизацију  

 
Имобилизација-  средства –  гипсана удлага/лонгета 
    бандажирање     
    ореол 
    гипсани оковратник (Минерва) 
    гипсана јакна (Мидер) 
    ремен-завој 
    уложак 
   удлага (пластична)(са поклопцем)(метална)(сребрна) 
                                                               Ортозе и Брејсеви                                                                  
                                                                повези 
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АНАТОМСКА РЕГИЈА 

14.1 ГЛАВА 

Укључује:   кости лица 
 лобања 
 темпоромандибуларни зглоб 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.1.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1360  Процедуре примене, инсерције или процедуре на глави 

45865-00  Артроцентеза темпоромандибуларног зглоба 

 Укључује: иригацију 
 

53400-00    Имобилизација прелома максиле без постављања сплинта 
       Затворена репозиција прелома максиле без спољашње фиксације 

 
53403-00    Имобилизација прелома мандибуле без постављања сплинта 
                   Затворена репозиција прелома мандибуле без спољашње фиксације  

53410-00     Имобилизација фрактуре зигоматичне кости                                                  
  Затворена репозиција фрактуре зигоматичне кости 
 

52096-00    Уметање прибадаче или жице у максилу, мандибулу или зигоматичну кост 

 Искључује:  процедуру код прелома 

 

52102-00    Одстрањење прибадаче, завртња или жице из максиле, мандибуле или   
                   зигоматичне кости 

45823-00  Одстрањење лучних шипки из максиле и мандибуле 

14.1.2 ИНЦИЗИЈА 

1361  Спољашња фиксација мандибуле 

 Напомена: Интермаксиларно ожичење – коришћено за фиксацију вилице у новом 
 положају после реконструкције укључује и фиксацију одвојених жица на горње и доње 
 зубе и повезивање горњих са доњим зубима жицом  

 
52420-00    Спољашња фиксација мандибуле помоћу интермаксиларне фиксације жицом  
 након реконструкције 

 Искључује: процедуру код прелома  

1362  Експлорација темпоромандибуларног зглоба 

 Укључује: микрохируршке технике 

45861-00  Експлорацију темпоромандибуларног зглоба  

45863-00  Експлорацију темпоромандибуларног зглоба са кондилектомијом или   
  кондилотомијом 

45869-00  Експлорацију темпоромандибуларног зглоба са менискусном или капсуларном  
  хирургијом 
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45871-00  Експлорацију темпоромандибуларног зглоба са менискусном, капсуларном и  
  кондиларном хирургијом 

45873-00  Експлорацију темпоромандибуларног зглоба са менискусном, капсуларном и   
  кондиларном хирургијом користећи ткивне флапове, пресађивање хрскавице  
  или алографтске импланте 

1363  Остале процедуре инцизије на максили или мандибули 

45857-02  Артроскопско дељење адхезија темпоромандибуларног зглоба 

14.1.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1364  Процедуре ексцизије на максили, мандибули или темпоромандибуланом  
  зглобу  

45855-00  Артроскопија темпоромандибуларног зглоба 

 Укључује: биопсију 

45857-00  Артроскопија темпоромандибуларног зглоба са уклањањем слободног/лабавог  
  тела 

45857-01  Артроскопски дебридман темпоромандибуларног зглоба 

45829-00  Ексцизија тубера на максили 
 Репозиција фиброзног или коштаног тубера алвеоларног гребена максиле 

45827-00  Ексцизија милохиоидног гребена мандибуле 
 Репозиција милохиоидног гребена мандибуле 
 

90603-00    Секвестректомија максиле 

 Укључује: антибиотско паковање 

     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • коштани графт  
 • унутрашња фиксација 
 

90603-01    Секвестректомија мандибуле 

 Укључује:  антибиотско паковање 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • коштани графт 
 • унутрашња фиксација 

45867-00  Синовијектомија темпоромандибуларног зглоба 

45825-01  Екстрипација коштаних тумора вилице                                                                  
  Ексцизија егзостозе максиле или мандибуле                                                     
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14.1.4 РЕПОЗИЦИЈА 
Напомена: затворене и отворене репозиције прелома и ишчашења су дефинисане на почетку овог    
     поглавља 
 

1365  Репозиција прелома носне кости 

 Укључује:  фронтални синус 
     назоетмоид 
 

47738-00     Затворена репозиција прелома носне кости 

 Укључује:  унутрашњу фиксацију 

47741-00  Отворена репозиција прелома носне кости 

 Укључује:  остеотомију 

1366  Репозиција прелома мандибуле или максиле  

 Искључује: репозицију прелома мандибуларног или максиларног алвеоларног гребена 

47756-00    Затворена репозиција прелома мандибуле са спољашњом фиксацијом 

 
47777-00    Отворена репозиција прелома мандибуле 
 
53425-00    Отворена репозиција компликованог прелома мандибуле 
 Репозиција мандибуларног прелома укључујући висцерални сегмент, крвне судове и 
 нерве 
 

47789-00    Отворена репозиција прелома мандибуле са унутрашњом фиксацијом 
 
53429-00    Отворена репозиција компликованог прелома мандибуле са унутрашњом  
 фиксацијом 
 Репозиција мандибуларног прелома користећи плочу(е), висцерални сегмент, крвне    
 судове и нерве 
 

47753-00    Затворена репозиција прелома максиле са спољашњом фиксацијом 
 
47774-00    Отворена репозиција прелома максиле 
 
53424-00    Отворена репозиција компликованог прелома максиле 
 Репозиција прелома максиле укључујући висцерални сегмент, крвне судове и нерве 
 

47786-00    Отворена репозиција прелома максиле са унутрашњом фиксацијом 
 
53427-00    Отворена репозиција компликованог прелома максиле са унутрашњом 
 фиксацијом 
 Репозиција прелома максиле користећи плочу (е), висцерални сегмент, крвне судове и 
 нерве 

1367  Репозиција прелома мандибуларног или максиларног алвеоларног гребена  

90530-00    Затворена репозиција прелома мандибуларног или максиларног алвеоларног  
 гребена 

90530-01     Отворена репозиција прелома мандибуларног или максиларног алвеоларног  
  гребена 
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1368  Репозиција прелома зигоматичне кости  

 
47762-01    Затворена репозиција фрактуре зигоматичне кости са фиксацијом 
 
47762-00    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости 

 Укључује:  јагодична кост 
     зигоматични лук 
 

47765-00    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости са спољашњом  фиксацијом, 
 1 место 
 
47768-00    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости са спољашњом  фиксацијом, 
 2 места 
 
47771-00    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости са спољашњом  фиксацијом, 
 3 места 
 
47765-01    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости са унутрашњом фиксацијом, 
 1 место 
 
47768-01    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости са  унутрашњом фиксацијом, 
 2 места 
 
47771-01    Отворена репозиција прелома зигоматичне кости са унутрашњом фиксацијом, 
 3 места 

1369  Репозиција темпоромандибуларног зглоба 

47000-00    Затворена репозиција ишчашења темпоромандибуларног зглоба 
 
53203-00    Отворена репозиција ишчашења темпоромандибуларног зглоба 

1370  Репозиција прелома или ишчашења  осталих костију лица 

 Искључује:  репозицију орбиталног прелома 
 

90530-02     Затворена репозиција прелома костију лица која  није другде класификована 

90530-03  Отворена репозиција прелома костију лица која  није другде класификована 

14.1.5 РЕПАРАЦИЈА 

1371  Процедуре репарација на максили, мандибули или темпоромандибуларном  
  зглобу 

45843-00  Повећавање алвеоларног гребена убацивањем експандера ткива 

45841-00  Повећавање алвеоларног гребена пресађивањем кости или алографтом 

45875-00  Стабилизација темпоромандибуларног зглоба 

45877-00  Артродеза темпоромандибуларног зглоба  
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14.2 ВРАТ И ГРУДНИ КОШ 

Укључује:    ребра 
 стернум (грудну кост) 

Искључује:  цервикалну кичму (вратни део кичме) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.2.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1373  Процедуре примене, инсерције или уклањања на врату или грудном кошу  

47471-00  Имобилизација прелома ребра 
 Неоперативни третман прелома ребра  

 Искључује: процедуру са репозицијом фрактуре/ишчашења  

38460-00  Одстрањење жице из грудне кости 

14.2.2 ИНЦИЗИЈА 

1374  Процедуре инцизије на врату или грудном кошу  

48406-10  Остеотомија (кортикотомија) ребра 

48409-10  Остеотомија (кортикотомија) ребра са унутрашњом фиксацијом 
 
34133-00  Скаленотомија 
 
50402-00    Попуштање напетости стерноклеидомастоидног мишића 
 „Дезинсерција стерномастоидног мишића  

 Укључује: ослобађање меких ткива 

 Напомена: изводи се код тортиколиса 

14.2.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1375  Остектомија ребра 

48406-11   Парцијална остектомија ребра 
 
48409-11   Парцијална остектомија ребра са унутрашњом фиксацијом 
 
34136-00     Парцијална остектомија првога ребра ради декомпресије горњег   
  отвора грудног коша 
 
48406-12  Тотална остектомија ребра 
 
48409-12  Тотална остектомија ребра са унутрашњом фиксацијом 
 
34139-00     Тотална остектомија вратног ребра због декомпресије горњег   
                    отвора грудног коша 
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1376  Остале процедуре ексцизије на врату и грудном кошу 

38464-00  Дебридман ране након стернотомије 

 Укључује: киретажу инфициране кости 
     уклањање жице из грудне кости 
 

90603-02    Секвестректомија грудне кости 

 Укључује:  паковање са антибиотским коштаним цементом 
        бушење кости 
 
                      Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пресађивање кости  
 • фиксација  

90603-03  Секвестректомија ребра 

 Укључује:  паковање са антибиотским коштаним цементом                                          
  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пресађивање кости 
 • фиксација 

14.2.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена: затворене и отворене репозиције прелома и ишчашења су дефинисане на почетку овог  
поглавља 

1377  Репозиција прелома/ишчашења врата или грудног коша 

 Укључује: унутрашњу фиксацију 

47466-00  Затворена репозиција прелома грудне кости 

47467-00  Отворена репозиција прелома грудне кости 

90610-00  Затворена репозиција ребра 

90610-01  Отворена репозиција ребра 

14.2.5 РЕПАРАЦИЈА 

1378  Процедуре репарације на врату или грудном кошу 

90596-00  Поновна уградња жице у грудну кост 

 Искључује: процедуру са поновним отварањем медијастинума  

14.2.6 РЕОПЕРАЦИЈА 

1379  Процедуре реоперације на врату и грудном кошу  

 
38466-00    Реоперација на грудној кости која укључује и поновно отварање   
 медијастинума 

  Укључује: већи оментални режањ 
   прављење режња навлачењем мишића 
     поновни серклаж жицом (ожичавање) 
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14.3 КИЧМА (КИЧМЕНИ СТУБ) 

Укључује:    вратни део кичме 
    грудни део кичме  
    слабински део кичме 
    сакрум                                                                                                                                                    
    тртицу 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.3.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1381  Имобилизација прелома или ишчашења кичме 

 Напомена: Укљештење кичмене мождине може бити описано и као патологија кичмене  
 мождине  

 Искључује:  процедуру са затвореном репозицијом прелома / ишчашења  

47684-00  Имобилизација прелома / ишчашења кичме 

47687-00  Имобилизација прелома / ишчашења кичме укључујући кичмену мождину 

 
14.3.2 ЕКСЦИЗИЈА  

1382  Биопсија  интервертебралног диска и пршљена 

90602-00  Биопсија интервертебралног диска 

30093-00  Биосија пршљена помоћу игле 
 Биопсија пршљена трепанацијом 

1383  Ексцизија пршљена 

 Укључује: пресађивање калема кости 

 Напомена: Укљештење кичмене мождине може бити описано и као патологија кичмене 
 мождине  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • унутрашња фиксација  
 • узимање калема за пресађивање кости кроз  одвојену инцизију 
 • спинална фузија  

48639-00  Ексцизија пршљена 
 Вертебректомија ако другачије није назначено 
 

48639-01    Ексцизија пршљена са захватањем кичмене мождине 
        Вертебректомија са захватањем кичмене мождине 

1384  Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата сакрум или кичму 

 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива која настаје у или 
 захвата кортекс суседне кости сакрума или кичме 
 

50221-01   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и сакрум  
 
50221-02   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и кичму 

 Искључује: процедуру за сакрум  
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50224-00   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата сакрум са  
      реконструкцијом помоћу протезе 
 
50224-01   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и сакрум са  
     реконструкцијом помоћу алографта 
 
50224-02   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и сакрум са  
      реконструкцијом помоћу аутографта 
 
50224-03   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и кичму са   
 реконструкцијом помоћу протезе 

 Искључује: процедуру за сакрум 

 
50224-04   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и кичму са  
 реконструкцијом помоћу алографта 

 Искључује: процедуру за сакрум 

 

50224-05   Ресекција у блоку код тумора дубоких меких ткива који захвата и кичму са  
                  реконструкцијом помоћу аутографта 

 Искључује: процедуру за сакрум 

1385  Остали поступци ексцизије на кичми (кичмени стуб) 

90603-04     Секвестректомија пршљена 

 Укључује:  паковање са антибиотским коштаним цементом 

  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости 
 • фиксација 
 

90603-05    Секвестректомија пршљена са захватањем кичмене мождине 

 Укључује:  паковање са антибиотским коштаним цементом 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости 
 • фиксација 

30672-00  Ексцизија тртичне (репне) кости 
 Кокцигектомија 

32036-00  Ексцизија пресакралне лезије 
 Ексцизија сакрококцигеалне лезије  

 Искључује: сакрококцигеални тератом 
 

43876-00    Ексцизија сакрококцигеалног тератома, постериорни приступ 

43879-00  Ексцизија сакрококцигеалног тератома, постериорни и абдоминални приступ 
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14.3.3 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена:  Затворене и отворене репозиције прелома и ишчашења су дефинисане на почетку  овог  
поглавља 

1386  Манипулација кичмом 

48600-00  Манипулација кичмом 

1387  Затворена репозиција прелома / ишчашења кичме 

 Напомена: Укљештење кичмене мождине може бити описано и као патологија кичмене 

 мождине 

47696-00  Затворена репозиција прелома / ишчашења кичме 

47690-00     Затворена репозиција прелома / ишчашења кичме са имобилизацијом 
 
47693-00    Затворена репозиција прелома / ишчашења кичме са захватањем кичмене  
 мождине, са имобилизацијом 

1388  Отворена репозиција прелома / ишчашења кичме 

 Напомена: Укљештење кичмене мождине може бити описано и као патологија кичмене 
 мождине  

47699-00  Отворена репозиција прелома/ишчашења кичме 

47699-01  Отворена репозиција прелома/ишчашења кичме са једноставном унутрашњом  
  фиксацијом 

 Укључује:  несегментну унутрашњу фиксацију 

47699-02  Отворена репозиција прелома/ишчашења кичме са сегментном  унутрашњом  
  фиксацијом 

47702-00  Отворена репозиција прелома/ишчашења кичме са укљештењем кичмене  
  мождине 

47702-01  Отворена репозиција прелома/ишчашења кичме са укљештењем кичмене  
  мождине, са једноставном унутрашњом фиксацијом  

 Укључује:  несегментну унутрашњу фиксацију 

47702-02  Отворена репозиција прелома/ишчашења кичме са укљештењем кичмене  
  мождине, са сегментном унутрашњом фиксацијом  

14.3.4 РЕПАРАЦИЈА 

1389  Спинална фузија 

  Укључује: пресађивање калема кости 
   узимање калема за пресађивање кроз исту инцизију  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • ексцизија пршљена 
 • унутрашња фиксација  
 • узимање калема за пресађивање кости кроз одвојену инцизију 
 

48660-00    Предња фузија кичме, 1 ниво 

 Искључује: процедуру код декомпресије вратне кичмене мождине 
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48669-00     Предња фузија кичме, ≥  2 нивоа 

 Искључује: процедуру код декомпресије вратне кичмене мождине 

 
48642-00    Задња фузија кичме, 1 или 2 нивоа 
 
48645-00     Задња фузија кичме, ≥ 3 нивоа 
 
48648-00    Задње-спољашња фузија кичме, 1 или 2 нивоа 
 
48651-00     Задње-спољашња фузија кичме, ≥ 3 нивоа 
 
48654-00    Задња фузија кичме са ламинектомијом, 1 ниво 
 
48657-00     Задња фузија кичме са ламинектомијом, ≥ 2 нивоа 
 
48654-01  Задње-спољашња фузија кичме са ламинектомијом, 1 ниво 
 
48657-01  Задње-спољашња фузија кичме са ламинектомијом, ≥ 2 нивоа 

1390  Унутрашња фиксација кичме 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање калема за пресађивање кости кроз  одвојену инцизију  
 • спинална фузија  
 

40316-00    Фиксација одонтоидним завртњем 
 Стабилизација другог кичменог пршљена 
 

48678-00    Једноставна унутрашња фиксација кичме 

 Укључује:  Инсерција: 
  • фасеталног завртња 
  • жичане омче 

                    Искључује: процедуру код отворене репозиције прелома / ишчашења  

 

48681-00    Несегментна унутрашња фиксација кичме 

48684-00  Сегментна унутрашња фиксација кичме, 1 или 2 нивоа 

48687-00  Сегментна унутрашња фиксација кичме, 3 или 4 нивоа 

48690-00  Сегментна унутрашња фиксација кичме, ≥ 5 нивоа 

14.3.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1393  Остале процедуре на кичми 

35400-00  Вертебропластика, 1 тело пршљена 
 Инјекција полиметилметакрилата [ПММА] у 1 тело пршљена 

 Укључује:  билатералну (бипедикуларну) инјекцију 

35400-01  Вертебропластика, ≥ 2 тела пршљена 
 Инјекција полиметилметакрилата [ПММА] у 2 или више тела пршљена 

 Укључује: билатералну (бипедикуларну) инјекцију 

 
50616-00    Ревизија поступка на кичми са прилагођавањем спиналне фиксације 
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50616-01    Ревизија поступка на кичми са одстрањењем спиналног фиксатора 
 
50616-02    Ревизија поступка на кичми са применом пресађивања коштаног калема 
 
50620-00    Остале ревизије поступака на кичми 

 Укључује:  фузију 
     остеотомију 
 

14.4 РАМЕ 

Укључује: акромиоклавикуларни зглоб 
                  клавикулу 
                  скапулу 
                  стерноклавикуларни зглоб 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.4.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1394  Процедуре примене, инсерције или уклањања на рамену 

48927-00  Уклањање протезе рамена 

14.4.2 ИНЦИЗИЈА 

1395  Процедуре инцизије на рамену 

48945-00  Артроскопија рамена 

 Искључује: процедуру код: 
  • биопсије  
  • дебридман 

48948-01  Артроскопско одстрањење слободних/лабавих тела у рамену 
 Артроскопско одстрањење страног тела у рамену 

48912-00  Артротомија рамена 

 Укључује: одстрањење слободног/лабавог или страног тела у рамену 

 

90600-00    Артроскопско ослобађање адхезија или контрактура рамена 

 Искључује: процедуру са било којом другом мускулоскелетном процедуром на рамену– 
  шифру изоставити 

90600-01    Ослобађање адхезија или контрактура рамена 

 Искључује: процедуру са било којом другом мускулоскелетном процедуром на рамену– 
  шифру изоставити 

48406-06    Остеотомија (кортикотомија) кључне кости 
 Клавикотомија 

48409-06  Остеотомија (кортикотомија) кључне кости са унутрашњом фиксацијом  
 Клавикотомија са унутрашњом фиксацијом 

48406-07  Остеотомија (кортикотомија) лопатице 

48409-07  Остеотомија (кортикотомија) лопатице са унутрашњом фиксацијом 

 



360 
 

14.4.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1396  Биопсија рамена 

 
48945-01  Артроскопска биопсија рамена  

1397  Синовијектомија или дебридман рамена 

48948-00  Артроскопски дебридман рамена 

48954-00  Артроскопска синовијектомија рамена 

 Укључује:  ослобађање контракције мишића 

48936-00  Синовијектомија рамена 

1398  Остектомија кључне кости или лопатице 

48406-08  Остектомија кључне кости 
 Клавикулектомија 

48409-08  Остектомија кључне кости са унутрашњом фиксацијом 
 Клавикулектомија са унутрашњом фиксацијом 

48406-09  Остектомија лопатице 
 Скапулектомија 

48409-09  Остектомија лопатице са унутрашњом фиксацијом 
 Скапулектомија са унутрашњом фиксацијом 

1399  Ампутација рамена 

44334-00  Интерскапулоторакална ампутација 
 Интерторакоскапуларна  ампутација 

44331-00  Дезартикулација рамена 

1400  Остале ексцизије на рамену 

48900-00    Ексцизија корако-акромијалног лигамента 

 Искључује: процедуру са: 
  • декомпресијом субакромијалног простора  
  • репарацијом ротаторне манжете 

 
48900-01 Ексцизија наслаге калцијума са ротаторне манжете 

 Искључује: процедуру са репарацијом ротаторне манжете  

 
48951-00    Артроскопска декомпресија субакромијалног простора 
 Артроскопска акромиопластика 

 Укључује:  дељење коракоакромијалног лигамента 
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48903-00    Декомпресија субакромијалног простора 

 Укључује:   акромионектомију  

     акромиопластику 
     ексцизију: 
     • акромио-клавикуларног зглоба  
     • корако-акромиалног лигамента  
     • латералног окрајка кључне кости  

 Искључује: процедуру са артроскопским приступом  
        процедуру са репарацијом ротаторне манжете 
 

50221-03    Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата и лопатицу 

 Укључује:  процедуру на раменом зглобу 

 Напомена: изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива које настаје у или 
 захвата и разара кортекс суседне кости лопатице или кичме 

 Искључује: процедуру код ресекције користећи протезу, алографт или аутографт 

 
90603-06    Секвестректомија кључне кости 

 Укључује:  паковање антибиотским коштаним цементом 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање калема кости 
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 
 

90603-07     Секвестректомија лопатице 

 Укључује:  паковање антибиотским коштаним цементом 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање калема кости 
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 

14.4.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена: затворене и отворене репозиције прелома или ишчашења су дефинисане на почетку овог  
поглавља 

1401  Репозиција прелома кључне кости или рамена 

47462-00    Затворена репозиција прелома кључне кости 
 
47462-01    Затворена репозиција прелома кључне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
47462-011  Затворена репозиција прелома кључне кости са спољашњом фиксацијом 
 
47465-00    Отворена репозиција прелома кључне кости 
 
47465-01    Отворена репозиција прелома кључне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
47465-011  Отворена репозиција прелома кључне кости са спољашњом фиксацијом 
 
47468-00    Отворена репозиција прелома лопатице 
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47468-01    Отворена репозиција прелома лопатице са унутрашњом фиксацијом 
 
47468-011  Отворена репозиција прелома лопатице са спољашњом фиксацијом 

1402  Репозиција ишчашења кључне кости, лопатице или рамена 

47003-00  Затворена репозиција ишчашења кључне кости 
 Затворена репозиција ишчашења: 
 • акромиоклавикуларног  }  
 • стерноклавикуларног  }     зглоба 

47006-00  Отворена репозиција ишчашења кључне кости 
 Отворена репозиција ишчашења: 
 • акромиоклавикуларног  }  
 • стерноклавикуларног  }     зглоба 

47009-00  Затворена репозиција ишчашења рамена 
 Затворена репозиција ишчашења гленохумералног зглоба 

47009-01  Затворена репозиција ишчашења рамена са унутрашњом фиксацијом 
 Затворена репозиција ишчашења гленохумералног зглоба са унутрашњом  фиксацијом 

47009-011  Затворена репозиција ишчашења рамена са спољашњом фиксацијом 
 Затворена репозиција ишчашења гленохумералног зглоба са спољашњом  фиксацијом 

47012-00  Отворена репозиција ишчашења рамена 
 Отворена репозиција ишчашења гленохумералног зглоба 

47012-01  Отворена репозиција ишчашења рамена са унутрашњом фиксацијом 
 Отворена репозиција ишчашења гленохумералног зглоба са унутрашњом фиксацијом 

47012-011  Отворена репозиција ишчашења рамена са спољашњом фиксацијом 
 Отворена репозиција ишчашења гленохумералног зглоба са спољашњом фиксацијом 

14.4.5 РЕПАРАЦИЈА 

1403  Артродеза зглоба рамена 

48939-00  Артродеза зглоба рамена 

48942-00  Артродеза зглоба рамена са одстрањењем протезе 

 Укључује: пресађивање калема кости 
     фиксацију 

1404  Остале процедуре репарација на рамену 

48957-00  Артроскопска стабилизација рамена 

 Укључује: лабрална репарација или реинсерција 

 Напомена: Изводи се код рекурентне дислокације или мултидирекционе нестабилности 

48930-00  Стабилизација рамена 

 Укључује: лабрална репарација или реинсерција 

 Напомена: Изводи се код рекурентне дислокације или мултидирекционе нестабилности 
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48906-00  Репарација ротаторне манжете  

 Укључује:  ексцизију: 

  • наслага калцијума са манжете 
  • корако-акромиалног  лигамента 

 Искључује: процедуру код артроскопског или минимално отвореног приступа  
            процедуру код артропластике рамена 

48909-00  Репарација ротаторне манжете са декомпресијом субакромијалног простора  

 Укључује: акромионектомију 

  акромиопластику 
  ексцизију: 
  • акромиоклавикуларног зглоба 
  • корако-акромиалног лигамента 
  • латералног окрајка кључне кости  

 Искључује: процедуру код артроскопског или минимално отвореног приступа  
       процедуру код артропластике рамена  
 

48948-02    Артроскопска хондропластика рамена 
 
48915-00    Хемиартропластика рамена 
 
48918-00    Тотална артропластика рамена 
 Тотална замена зглоба рамена 

 Укључује: репарација ротаторне манжете 

 Искључује: ревизију тоталне замене зглоба рамена  

90533-00     Остале репарације рамена 

14.4.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1405  Процедуре реконструкције на рамену 

48960-00  Артроскопска реконструкција рамена  

  Укључује: акромиопластику 

         ресекцију  акромио-клавикуларног  зглоба 
         репарацију ротаторне манжете 
 

50224-06     Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата лопатицу са  
   реконструкцијом помоћу протезе 

 Укључује:  процедуру која укључује рамени зглоб 

 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива која настаје у или 

 разара кортекс суседне  кости лопатице или раменог зглоба 
 

50224-07     Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата лопатицу са  
   реконструкцијом помоћу алографта 

 Укључује:  процедуру која укључује рамени зглоб 

 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива које настаје у 
 разара кортекс суседне  кости лопатице или раменог зглоба 
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50224-08     Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата лопатицу са  
   реконструкцијом помоћу аутографта 

 Укључује:  процедуру која укључује рамени зглоб 

 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива које настаје у или 

 разара кортекс суседне  кости лопатице или раменог зглоба 

14.4.7 РЕВИЗИЈА 

1406  Процедуре ревизије на рамену 

48921-00  Ревизија потпуне артропластике рамена 
 Ревизија потпуне замене зглоба рамена 

48924-00  Ревизија потпуне артропластике рамена са пресађивањем кости на скапулу  
  или хумерус 
 Ревизија потпуне замене зглоба рамена са пресађивањем кости на скапулу или хумерус 
 

14.5 ХУМЕРУС И ЛАКАТ 

Укључује: руку, некласификовано на другом месту 
                   горњи део руке 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.5.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1408  Имобилизација прелома  хумеруса 

 Неоперативно лечење прелома хумеруса  
 

47423-00    Имобилизација прелома проксималног дела хумеруса 
 
47444-00    Имобилизација прелома тела хумеруса 
 
47453-00    Имобилизација прелома дисталног дела хумеруса 

1409  Остале процедуре примене, инсерције или одстрањења на хумерусу или  
  лакту 

90539-00  Инсерција протезе за руку 

14.5.2 ИНЦИЗИЈА 

1410  Процедуре инцизије на хумерусу или лакту 

49118-00  Артроскопија лакта 

 Искључује: процедуру код: 
  • биопсије 
  • синовијектомије 

49100-00  Артротомија лакта 

49121-00  Артроскопско бушење дефекта лакта 

49121-01  Артроскопско одстрањење слободних/лабавих зглобних тела лакта 
 Артроскопско одстрањење страног тела у лакту 
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49100-01  Одстрањење слободних/лабавих зглобних тела лакта 
 Одстрањење страног тела у лакту 

49121-04  Артроскопско опуштање контрактуре лакта 
 Артроскопско ослобоћење од адхезија лакта 

49100-02  Опуштање контрактуре лакта 
 Ослобађање адхезија лакта 

48412-00  Остеотомија (кортикотомија) хумеруса 

  Укључује: биопсију и ресекцију хумеруса 

48415-00  Остеотомија (кортикотомија) хумеруса са унутрашњом фиксацијом 

14.5.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1411  Биопсија лакта 

49118-01  Артроскопска биопсија лакта 

1412  Остале процедуре ексцизије на хумерусу или лакту 

49109-00     Артроскопска синовијектомија лакта 
 
49109-01     Синовијектомија лакта 
 
48412-01     Остектомија хумеруса 
 
48415-01     Остектомија хумеруса са унутрашњом фиксацијом 
 
48415-011   Остектомија хумеруса са спољашњом фиксацијом 
 
44328-01     Ампутација кроз надлактицу 
 
90535-00     Дезартикулација у лакту 
 
90603-08     Секвестректомија хумеруса 

            Укључује: паковање антибиотским коштаним цементом 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пресађивање калема кости  
 • фиксација  
 • надокнада дефекта (блок 1578) 

14.5.4 РЕПОЗИЦИЈА 
 
Напомена: затворене и отворене репозиције прелома или ишчашења су дефинисане на 
       почетку овог  поглавља 

1413  Затворена репозиција прелома хумеруса или лакта  

47426-00    Затворена репозиција прелома проксималног дела хумеруса 
 
47426-01    Затворена репозиција прелома проксималног дела хумеруса са унутрашњом   
                  фиксацијом 
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47426-011   Затворена репозиција прелома проксималног дела хумеруса са спољашњом   
                   фиксацијом 
 
47447-00    Затворена репозиција прелома тела хумеруса 
 
47451-00    Затворена репозиција прелома тела хумеруса са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује: интрамедуларну фиксацију                   
  Минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 
 

47451-001   Затворена репозиција прелома тела хумеруса са спољашњом фиксацијом 
       

47456-00    Затворена репозиција прелома дисталног дела хумеруса 

 Укључује:  кондиларни део хумеруса 
  супракондиларни део хумеруса 
 

47456-01    Затворена репозиција прелома дисталног дела хумеруса са унутрашњом  
 фиксацијом 

 Укључује:  кондиларни део хумеруса 
  супракондиларни део хумеруса 

 
47456-011   Затворена репозиција прелома дисталног дела хумеруса са спољашњом  
 фиксацијом 

 Укључује:  кондиларни део хумеруса 

  супракондиларни део хумеруса 

1414  Отворена репозиција прелома хумеруса или лакта 

47429-00    Отворена репозиција прелома проксималног дела хумеруса 
 
47429-01    Отворена репозиција прелома проксималног дела хумеруса са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47429-011  Отворена репозиција прелома проксималног дела хумеруса са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47432-00   Отворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног дела хумеруса 
 
47432-01   Отворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног дела хумеруса са   
 унутрашњом фиксацијом 
 
47432-011  Отворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног дела хумеруса са   
 спољашњом фиксацијом 
 
47450-00    Отворена репозиција прелома тела хумеруса 
 
47450-01    Отворена репозиција прелома тела хумеруса са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује: интрамедуларну фиксацију                                                                     

  Минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 

 
47450-011  Отворена репозиција прелома тела хумеруса са спољашњом фиксацијом 
      

47459-00    Отворена репозиција прелома дисталног дела хумеруса 
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47459-01    Отворена репозиција прелома дисталног дела хумеруса унутрашњом  
                   фиксацијом 
 
47459-011  Отворена репозиција прелома дисталног дела хумеруса спољашњом  
                   фиксацијом 
 

1415  Затворена репозиција ишчашења лакта 

47018-00     Затворена репозиција ишчашења лакта 

 Искључује: процедуру код прелома тела радијуса или улне  
 

47018-01    Затворена репозиција ишчашења лакта са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код прелома тела радијуса или улне 

 
47018-011  Затворена репозиција ишчашења лакта са спољашњом фиксацијом 

                     Искључује: процедуру код прелома тела радијуса или улне 

47024-00     Затворена репозиција ишчашења проксималног радио-улнарног  зглоба 
 
47024-01    Затворена репозиција ишчашења проксималног радио-улнарног зглоба са  
   унутрашњом фиксацијом 
 
47024-011  Затворена репозиција ишчашења проксималног радио-улнарног зглоба са  
   спољашњом фиксацијом 

1416  Отворена репозиција ишчашења лакта 

47021-00    Отворена репозиција ишчашења лакта 
 
47021-01    Отворена репозиција ишчашења лакта са унутрашњом фиксацијом 
 
47021-011  Отворена репозиција ишчашења лакта са спољашњом фиксацијом 
 
47027-00    Отворена репозиција ишчашења проксималног радио-улнарног зглоба 
 
47027-01    Отворена репозиција прелома проксималног радио-улнарног зглоба са 
 унутрашњом фиксацијом 
 
47027-011  Отворена репозиција прелома проксималног радио-улнарног зглоба са  
                   спољашњом фиксацијом 

14.5.5 РЕПАРАЦИЈА 

1417  Пресађивање кости на хумерус 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање коштаног калема за пресађивање кроз одвојену ексцизију 

48212-00  Пресађивање кости на хумерус 

48215-00     Пресађивање кости на хумерус са унутрашњом фиксацијом 

1418  Остале процедуре репарација на хумерусу или лакту 

49121-02     Артроскопска хондропластика лакта 
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49121-03     Артроскопска остеопластика лакта 

50405-00     Флексоропластика лакта 
 Трансфер тетиве на лакат 

49103-00     Стабилизација лакта 
 
49112-00    Замена главе радијуса у лакатном зглобу ендопротезом 

49106-00     Артродеза лакта 

49115-00     Тотална артропластика лакта 
 Потпуна замена зглоба на лакту 

90536-00     Остале репарације на лакту 

14.5.6 РЕВИЗИЈА 

1419  Процедуре ревизије на  хумерусу  или лакту 

49116-00     Ревизиона артропластика лакта 

                 Укључује: уклањање протезе 
 

49117-00     Ревизиона артропластика лакта са коштаним трансплантатом 
 
                     Укључује: узимање калема  кости 
                              уклањање протезе 

14.6 ПОДЛАКТИЦА 

Укључује: олекранон 

                   радијус  
                   радијус и улну укључујући  ручни зглоб 
                   улну 
 
Искључује: надлактицу, некласификовано на другом месту 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.6.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1421  Имобилизација прелома тела и дисталног дела радијуса и улне  

 Неоперативни третман прелома тела и дисталног дела радијуса  
 

47360-00     Имобилизација прелома дисталног дела радијуса 
 
47378-00     Имобилизација прелома тела радијуса 
 
47360-01     Имобилизација прелома дисталног дела улне 
 
47378-01     Имобилизација прелома тела улне 
  
47387-00     Имобилизација прелома тела радијуса и улне 
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14.6.2 ИНЦИЗИЈА 

1423  Инцизија фасције подлактице 

47981-00    Декомпресиона фасциотомија подлактице 
 
47975-00    Декомпресиона фасциотомија подлактице  због акутног компартман синдрома  
   Декомпресиона фасциотомија подлактице због трауматског компартман синдрома 

 
47978-00    Декомпресиона фасциотомија подлактице због хроничног компартман 
 синдрома  

1424  Инцизија радијуса или улне 

 Укључује:  клинасту остеотомију 

48406-02     Остеотомија (кортикотомија) радијуса 

48409-02     Остеотомија (кортикотомија) радијуса са унутрашњом фиксацијом 

48409-021   Остеотомија (кортикотомија) радијуса са спољашњом фиксацијом 

48406-04     Остеотомија (кортикотомија) улне 

48409-04     Остеотомија (кортикотомија) улне са унутрашњом фиксацијом 

48409-041   Остеотомија (кортикотомија) улне са спољашњом фиксацијом 

1425  Остале процедуре на подлактици 

90540-00    Тендолиза тетива флексора или екстензора подлактице или ручног зглоба 

 

14.6.2 ЕКСЦИЗИЈА 

1426  Процедуре ексцизије на подлактици 

46342-00    Синовијектомија дисталног радио-улнарног зглоба 
 
48406-03    Остектомија радијуса 
 
48409-03    Остектомија радијуса са унутрашњом фиксацијом 
 
48409-031    Остектомија радијуса са спољашњом фиксацијом 
 
48406-05    Остектомија улне 
 
48409-05    Остектомија улне са унутрашњом фиксацијом 
 
48409-051    Остектомија улне са спољашњом фиксацијом 
 
44328-00    Ампутација кроз подлактицу 
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90603-09    Секвестректомија радијуса 

  Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 

   бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости  
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 
 

90603-10    Секвестректомија улне 

  Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 
   бушeње кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пресађивање калема кости  
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 
 

14.6.3 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена: затворене и отворене репозиције прелома или ишчашења су дефинисане на почетку овог  

поглавља 

1427  Затворена репозиција прелома радијуса 

47405-00    Затворена репозиција прелома главе или врата радијуса 
 
47405-01    Затворена репозиција прелома главе или врата радијуса са унутрашњом  
                  фиксацијом 
 
47405-011  Затворена репозиција прелома главе или врата радијуса са спољашњом  
                    фиксацијом 
 
47381-00    Затворена репозиција прелома тела радијуса 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења 
  • улне 
 

47381-02    Затворена репозиција прелома тела радијуса са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења  
  • улне 

 
47381-021   Затворена репозиција прелома тела радијуса са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења  
                                     • улне 
 

47385-00    Затворена репозиција прелома тела радијуса са ишчашењем 

 Укључује:  ишчашење: 
  • дисталног радио-улнарног зглоба 
  • проксималног радио-хумералног зглоба 
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47385-02    Затворена репозиција прелома тела радијуса са ишчашењем и унутрашњом  
                   фиксацијом 

 Искључује: ишчашење: 
  • дисталног радио-улнарног зглоба 
  • радио-хумералног зглоба 

 
47385-021  Затворена репозиција прелома тела радијуса са ишчашењем и спољашњом  
                    фиксацијом 

 Искључује: ишчашење: 

  • дисталног радио-улнарног зглоба 
  • радио-хумералног зглоба 
 
47363-00   Затворена репозиција прелома дисталног дела радијуса 

 Укључује:   Бартонов  (Barton)  }  
   Колесов (Colles)   }  прелом 
   Смитов (Smith)   }  

 

47363-02   Затворена репозиција прелома дисталног дела радијуса са унутрашњом  
                  фиксацијом 

 Укључује:   Бартонов  (Barton)  }  
   Колесов (Colles)   }  прелом 
   Смитов (Smith)   }  
 

47363-021  Затворена репозиција прелома дисталног дела радијуса са спољашњом  
                   фиксацијом 

 Укључује:   Бартонов  (Barton)  }  
   Колесов (Colles)   }  прелом 
   Смитов (Smith)   }  

1428  Затворена репозиција прелома улне или олекранона 

47396-00    Затворена репозиција прелома олекранона 
 
47396-01    Затворена репозиција прелома олекранона сa унутрашњом фиксацијом 
 
47396-011  Затворена репозиција прелома олекранона сa спољашњом фиксацијом 
 
47381-01    Затворена репозиција прелома тела улне 

 Искључује: процедуру код: 

  • ишчашења  
  • радијуса 
 

47385-01   Затворена репозиција прелома тела улне са ишчашењем 

 Укључује: ишчашење: 
  • дисталног радио-улнарног зглоба 
  • радио-хумералног зглоба 
 

47381-03   Затворена репозиција прелома тела улне сa унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код: 
  •  ишчашења 
  • радијуса 

 
 



372 
 

47381-031  Затворена репозиција прелома тела улне сa спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код: 

  • ишчашења 
                                     • радијуса 
 

47385-03    Затворена репозиција прелома тела улне сa ишчашењем са унутрашњом  
                  фиксацијом 

 Укључује: ишчашење: 
  • дисталног радио-улнарног зглоба 
  • радио-хумералног зглоба 

 
47385-031  Затворена репозиција прелома тела улне сa ишчашењем са спољашњом  
                   фиксацијом 

 Укључује: ишчашење: 
  • дисталног радио-улнарног зглоба 
                                     • радио-хумералног зглоба 

 
47363-01    Затворена репозиција прелома дисталног дела улне 
 
47363-03    Затворена репозиција прелома дисталног дела улне сa унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47363-031  Затворена репозиција прелома дисталног дела улне сa спољашњом 
 фиксацијом 

1429  Отворена репозиција прелома радијуса 

47408-00    Отворена репозиција прелома главе или врата радијуса 

 Укључује: спољашњу фиксацију 

 
47408-01    Отворена репозиција прелома главе или врата радијуса са унутрашњом  
 фиксацијом 
 
47408-011  Отворена репозиција прелома главе или врата радијуса са спољашњом  
 фиксацијом 
 
47384-00    Отворена репозиција прелома тела радијуса 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења  
  • улне  
 

47384-02    Отворена репозиција прелома тела радијуса са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења 
                                     • улна 

 
47384-021  Отворена репозиција прелома тела радијуса са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења 
                                     • улна 

 
47366-00    Отворена репозиција прелома дисталног дела радијуса 
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47366-02    Отворена репозиција прелома дисталног дела радијуса унутрашњом   
                   фиксацијом 
 
47366-021  Отворена репозиција прелома дисталног дела радијуса сa cпољашњом   
                    фиксацијом 

1430  Отворена репозиција прелома улне или олекранона 

47399-00     Отворена репозиција прелома олекранона 
 
47399-01     Отворена репозиција прелома олекранона са унутрашњом фиксацијом 
 
47399-011   Отворена репозиција прелома олекранона са спољашњом фиксацијом 
 
47402-00    Отворена репозиција прелома олекранона са парцијалном остектомијом  
  фрагмента олекранона 

  Укључује:  реинсерцију тетиве трицепса брахи 
 

47402-01    Отворена репозиција прелома олекранона са парцијалном остектомијом  
                   фрагмента олекранона и унутрашњом фиксацијом 

 Укључује:  реинсецију тетиве трицепса брахи 

 
47402-011  Отворена репозиција прелома олекранона са парцијалном остектомијом  
                     фрагмента олекранона и спољашњом фиксацијом 

  Укључује:  реинсецију тетиве трицепса брахи 

47384-01    Отворена репозиција прелома тела улне 

 Искључује: процедуру код: 
  • ишчашења  
  • радијуса 
 

47384-03    Отворена репозиција прелома тела улне са унутрашњом фиксацијом 
 
47384-031  Отворена репозиција прелома тела улне са спољашњом фиксацијом 
 
47366-01    Отворена репозиција прелома дисталног дела улне 
 
47366-03    Отворена репозиција прелома дисталног дела улне са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47366-031  Отворена репозиција прелома дисталног дела улне са спољашњом 
 фиксацијом 

1431  Затворена репозиција прелома тела радијуса или улне  

47390-00    Затворена репозиција прелома тела радијуса и улне  
 
47390-01    Затворена репозиција прелома тела радијуса и улне са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47390-011  Затворена репозиција прелома тела радијуса и улне са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47393-00    Отворена репозиција прелома тела радијуса и улне 
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47393-01    Отворена репозиција прелома тела радијуса и улне са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47393-011  Отворена репозиција прелома тела радијуса и улне са спољашњом 
 фиксацијом 

1432  Отворена репозиција прелома тела радијуса или улне са ишчашењем 

 Укључује: ишчашење: 

  • дисталног радио-улнарног зглоба 
  • радио-хумералног зглоба 
 

47386-00    Отворена репозиција прелома тела радијуса са ишчашењем 
 
47386-01    Отворена репозиција прелома тела радијуса са ишчашењем и унутрашњом     
 фиксацијом 
 
47386-011  Отворена репозиција прелома тела радијуса са ишчашењем и спољашњом     
 фиксацијом 
 
47386-02    Отворена репозиција прелома тела улне са ишчашењем 
 
47386-03    Отворена репозиција прелома тела улне са ишчашењем и унутрашњом            
 фиксацијом 
 
47386-031  Отворена репозиција прелома тела улне са ишчашењем и спољашњом            
 фиксацијом 

1433  Репозиција ишчашења радијуса или улне  

47024-02    Затворена репозиција ишчашења дисталног радио-улнарног зглоба 

 Искључује: процедуру код прелома: 

  • радијуса 
  • улне  

 
47024-03   Затворена репозиција ишчашења дисталног радио-улнарног зглоба са            
 унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код прелома: 

  • радијуса 
  • улне  
 

47024-031  Затворена репозиција ишчашења дисталног радио-улнарног зглоба са            
 спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код прелома: 
  • радијуса 
  • улне  

 
47027-02    Отворена репозиција ишчашења дисталног радио-улнарног зглоба 

 Искључује: процедуру код прелома: 

  • радијуса 
  • улне 
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47027-03    Отворена репозиција ишчашења дисталног радио-улнарног зглоба са  
 унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код прелома: 
  • радијуса  
  • улне 
 

47027-031  Отворена репозиција ишчашења дисталног радио-улнарног зглоба са  
 спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код прелома: 
  • радијуса  
  • улне 

1434  Репозиција раздвојених епифиза радијуса или улне 

    Укључује: фиксацију, спољашњу фиксацију и/или унутрашњу фиксацију 

 

90541-00    Затворена репозиција раздвојених епифиза радијуса или улне 
 
90541-01    Отворена репозиција раздвојених епифиза радијуса или улне 

14.6.4 РЕПАРАЦИЈА 

1435  Пресађивање кости на подлактицу 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију  
 

48224-00    Пресађивање кости за радијалну или улнарну кост 
 
48227-00    Пресађивање кости за радијалну или улнарну кост са фиксацијом 
 
48218-00    Пресађивање кости за радијалну и улнарну кост 
 
48221-00    Пресађивање кости за радијалну и улнарну кост са фиксацијом 

1436  Остале процедуре репарације на подлактици 

90597-00   Ендопротетска замена дисталног дела улне 

14.6.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1438  Остале процедуре на подлактици 

50399-00   Централизација подлактице због аплазије или дисплазије радијуса 
 Процедуре за деформисану руку 
 Радијализација подлактице због аплазије или дисплазије радијалног изданка 
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14.7 ШАКА, РУЧНИ ЗГЛОБ 

Укључује: карпометакарпални зглоб  
                   кости ручног  зглоба, некласификовано на другом месту 
                   прст 
                   ручни зглоб, некласификовано на другом месту 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.7.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1439  Процедуре примене, инсерције или одстрањења на шаци или ручном зглобу  

46414-00  Инсерција вештачке протезе за тетиву шаке 

 Укључује: процедуру пре пресађивања тетиве 

14.7.2 ИНЦИЗИЈА 

1440  Процедуре инцизије на мишићу, тетиви или фасцијама шаке 

46519-00    Инцизија и дренажа средњег палмарног, тенарног или хипотенарног простора 
 шаке 

46525-00  Инцизија и дренажа код паронихија шаке  
 Инцизија и дренажа инфицираног пулпалног дела шаке 
 

46522-00    Инцизија и дренажа тетивне овојнице флексора прста на руци 

90545-00  Инцизија меких ткива шаке 
 Пресецање мишића шаке 
 Миотомија шаке  
 Тендотомија шаке, некласификовано на другом месту 
 

46456-00    Перкутана тендотомија прста на руци 

46363-00  Опуштање тетивне овојнице шаке 
 Инцизија тетивне овојнице: 
 • шаке 
 • ручног зглоба 
 Ослобађање: 
 • тетивне овојнице зглоба на руци 
 • кажипрста 

 Напомена: Изводи се код стенозирајућег тендовагинитиса 

47981-02  Декомпресиона фасциотомија шаке 
 Декомпресиона фасциотомија мишићног простора шаке 
 

46366-00    Субкутана фасциотомија због Дипитренове контрактуре 
 
46381-00    Ослобађање капсуле интерфалангеалног зглоба због Дипитренове контрактуре 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • фасциотомија или фасциектомија длана  
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90544-00  Пресецање адхезија (адхезиолиза) шаке 
 Ослобађање од адхезија у шаци: 
 • фасције 
 • мишића 
 • тетиве, некласификовано на другом месту 

 Искључује: тендолизу тетиве шаке: 

  • екстензора 
  • флексора 

46453-00  Тендолиза тетиве флексора шаке 

46450-00  Тендолиза тетиве екстензора шаке 

1441  Процедуре инцизије на костима шаке 

46396-00     Остеотомија (кортикотомија) чланка (фаланге) прста на руци 
 
46399-00     Остеотомија (кортикотомија) чланка (фаланге) прста на руци са унутрашњом   
      фиксацијом 
 
46399-001   Остеотомија (кортикотомија) чланка (фаланге) прста на руци са спољашњом  
                    фиксацијом 
 
46396-01     Остеотомија (кортикотомија) доручне (метакарпалне) кости 
 
46399-01     Остеотомија (кортикотомија) доручне (метакарпалне) кости са унутрашњом  
                    фиксацијом 
 
46399-011   Остеотомија (кортикотомија) доручне (метакарпалне) кости са спољашњом  
                    фиксацијом 

1442  Процедуре инцизије на зглобу шаке 

46327-00    Артротомија интерфалангеалног зглоба 
 
46327-01    Артротомија метакарпофалангеалног зглоба 

1443  Процедуре инцизије на ручном зглобу 

 Искључује: инцизију тетивне овојнице ручног зглоба 
 

49218-00    Артроскопија ручног зглоба 

 Искључује: процедуру код: 
  • биопсије  
  • дебридмана 
  • синовијектомије 
 

49221-00    Артроскопско бушење дефекта ручног зглоба 
 
49221-01    Артроскопско одстрањење слободног/лабавог тела из ручног зглоба 
 Артроскопско одстрањење страног тела из ручног зглоба 

49212-00     Артротомија ручног зглоба 
 Одстрањење слободног/лабавог  или страног тела из ручног зглоба 
 

49221-02    Артроскопско одстрањење/ослобађање адхезија ручног зглоба 

48406-13     Остеотомија (кортикотомија) карпалне кости 
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48409-13     Остеотомија (кортикотомија) карпалне кости са унутрашњом фиксацијом  

48409-131   Остеотомија (кортикотомија) карпалне кости са спољашњом фиксацијом  

14.7.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1444  Биопсија ручног зглоба 

49218-01  Артроскопска биопсија ручног зглоба 

1445  Синовијектомија зглоба шаке 

46336-00   Синовијектомија интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46336-01   Синовијектомија метакарпалног зглоба 
 
46342-01   Синовијектомија карпометакарпалног зглоба 

1446  Синовијектомија тетиве шаке или ручног зглоба 

46348-00    Синовијектомија овојнице тетиве флексора, 1 прст руке 
 
46351-00    Синовијектомија овојнице тетиве флексора, 2 прста на руци 
 
46354-00    Синовијектомија овојнице тетиве флексора, 3 прста на руци 
 
46357-00    Синовијектомија овојнице тетиве флексора, 4 прста на руци 
 
46360-00    Синовијектомија овојнице тетиве флексора, ≥ 5 прстију 
 
 Укључује: дисекцију нерава  

46339-00  Синовијектомија овојнице тетиве флексора или екстензора шаке 
 Синовијектомија  тетиве флексора или екстензора шаке 

1447  Фасциектомија због Дипитренове контрактуре 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • фасциотомија 
 • репарација локалним режњем дела коже 
 • ослобађање капсуле интерфалангеалног зглоба 
 • Z-пластика 

 Искључује: процедуру код ревизије 
  

46369-00     Палмарна фасциектомија због Дипитренове контрактуре 
 Палмарна фасциектомија, некласификовано на другом месту 
 

46372-00     Палмарна фасциектомија због Дипитренове контрактуре која захвата 1 прст   
 
46375-00     Палмарна фасциектомија због Дипитренове контрактуре која захвата 2 прста  
 
46378-00     Палмарна фасциектомија због Дипитренове контрактуре која захвата ≥ 3  
 прстију 

1448  Ампутација ручног зглоба, шаке или прста 

46464-00    Ампутација прекобројног, комплетног прста на руци 
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46465-00     Ампутација прста 
 
 Искључује: ампутацију врха прста 

 
46480-00    Ампутација прста која укључује метакарпалну кост 
 
44328-02    Дезартикулација кроз ручни зглоб 
 
44325-00    Медиокарпална ампутација 
 
44325-01    Трансметакарпална ампутација 

1449  Остале процедуре ексцизије на костима шаке 

46396-02  Остектомија прста  

46399-02  Остектомија прста са унутрашњом фиксацијом 

46399-021  Остектомија прста са спољашњом фиксацијом 
 
46396-03    Остектомија метакарпалне кости 
 
47933-00    Ексцизија егзостозе са кости шаке 
 
46510-00    Репозиција макродактилије 
  
50396-00    Пресецање/раздвајање чланка (фаланге) прста на руци 

 Укључује: реконструкцију: 

  • зглоба 
  • лигамента 

1450  Остале процедуре ексцизије на шаци  

46336-02     Капсулектомија интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46336-03     Капсулектомија метакарпофалангеалног зглоба 
 
46336-04     Дебридман интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46336-05     Дебридман метакарпофалангеалног зглоба 
 
90603-12     Секвестректомија метакарпуса 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање калема кости 
 • фиксација 
 

90603-13     Секвестректомија чланка прста на руци 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 

     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање калема кости 
 • фиксација 



380 
 

1451  Остале процедуре ексцизије на зглобу шаке 

49224-00    Артроскопски дебридман ручног зглоба 
 
49224-01    Артроскопска синовијектомија ручног зглоба 

 Искључује: синовијектомију тетиве ручног зглоба  

48406-14    Остектомија карпалне кости 
 

48409-14    Остектомија карпалне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
48409-141   Остектомија карпалне кости са спољашњом фиксацијом 

90603-11  Секвестректомија карпуса 

 Укључује:  паковање антибиотског коштаног цемента 

  бушење кости 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће  
 • пресађивање калема кости 
 • фиксација 
 

14.7.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена: затворене и отворене репозиције прелома или ишчашења су дефинисане на почетку овог  
поглавља 

1452  Затворена репозиција прелома карпуса 

47348-00    Затворена репозиција прелома карпуса 
 
47348-01    Затворена репозиција прелома карпуса са унутрашњом фиксацијом 
 
47348-011   Затворена репозиција прелома карпуса са спољашњом фиксацијом 
 
47354-00    Затворена репозиција прелома скафоидне кости 
 
47354-01    Затворена репозиција прелома скафоидне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
47354-011   Затворена репозиција прелома скафоидне кости са спољашњом фиксацијом 

1453  Затворена репозиција прелома метакарпуса  

47336-00  Затворена репозиција прелома метакарпуса 

47336-01  Затворена репозиција прелома метакарпуса са унутрашњом фиксацијом 

47336-011  Затворена репозиција прелома метакарпуса са спољашњом фиксацијом 

47339-00  Затворена репозиција интра-артикуларног  прелома метакарпуса 

47339-01  Затворена репозиција интра-артикуларног прелома метакарпуса са   
  унутрашњом фиксацијом 

47339-011  Затворена репозиција интра-артикуларног прелома метакарпуса са   
  спољашњом фиксацијом 
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1454  Затворена репозиција прелома чланка прста на руци  

47324-00    Затворена репозиција прелома проксималног чланка прста на руци 
 
47324-01    Затворена репозиција прелома проксималног чланка прста на руци са  
 унутрашњом фиксацијом 
 
47324-011   Затворена репозиција прелома проксималног чланка прста на руци са  
 спољашњом фиксацијом 
 
47327-00    Затворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног чланка прста на  
 руци 
 
47327-01    Затворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног чланка прста на  
 руци са  унутрашњом фиксацијом 
 
47327-011  Затворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног чланка прста на  
 руци са  спољашњом фиксацијом 
 
47312-00    Затворена репозиција прелома средњег чланка прста на руци 
 
47312-01    Затворена репозиција прелома средњег чланка прста на руци са унутрашњом        
 фиксацијом 
 
47312-011  Затворена репозиција прелома средњег чланка прста на руци са спољашњом        
 фиксацијом 
 
47315-00    Затворена репозиција унутарзглобног прелома средњег чланка прста на руци 
 
47315-01    Затворена репозиција унутарзглобног прелома средњег чланка прста на руци 
 са унутрашњом фиксацијом  
 
47315-011  Затворена репозиција унутарзглобног прелома средњег чланка прста на руци 
 са спољашњом фиксацијом  
 
47300-00    Затворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци 
  
47300-01    Затворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47300-011  Затворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47303-00    Затворена репозиција унутарзглобног прелома дисталног чланка прста на руци 
 
47303-01    Затворена репозиција унутарзглобног прелома дисталног чланка прста на руци 
  са унутрашњом фиксацијом 
 
47303-011  Затворена репозиција унутарзглобног прелома дисталног чланка прста на руци 
  са спољашњом фиксацијом 

1455  Отворена репозиција прелома карпуса  

47351-00     Отворена репозиција прелома карпуса  
 

47351-01    Отворена репозиција прелома карпуса са унутрашњом фиксацијом 
 



382 
 

47351-011  Отворена репозиција прелома карпуса са спољашњом фиксацијом  
 
47357-00    Отворена репозиција прелома скафоидне кости  
 
47357-01    Отворена репозиција прелома скафоидне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
47357-011  Отворена репозиција прелома скафоидне кости са спољашњом фиксацијом 

1456  Отворена репозиција прелома метакарпуса  

47342-00    Отворена репозиција прелома метакарпуса 
 
47342-01    Отворена репозиција прелома метакарпуса са унутрашњом фиксацијом 
 
47342-011  Отворена репозиција прелома метакарпуса са спољашњом фиксацијом 
 
47345-00    Отворена репозиција унутарзглобног прелома метакарпуса 
 
47345-01    Отворена репозиција унутарзглобног прелома метакарпуса са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47345-011  Отворена репозиција унутарзглобног прелома метакарпуса са спољашњом 
 фиксацијом 
 

1457  Отворена репозиција прелома чланка прста на руци 

47330-00    Отворена репозиција прелома проксималног чланка прста на руци 
 
47330-01    Отворена репозиција прелома проксималног чланка прста на руци са 
   унутрашњом фиксацијом 
 
47330-011  Отворена репозиција прелома проксималног чланка прста на руци са 
   спољашњом фиксацијом 
 
47333-00    Отворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног чланка прста на  
 руци 
 
47333-01    Отворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног чланка прста на 
 руци са унутрашњом фиксацијом 
 
47333-011  Отворена репозиција унутарзглобног прелома проксималног чланка прста на   
        руци са спољашњом фиксацијом 
 
47318-00    Отворена репозиција прелома средњег чланка прста на руци 
 
47318-01    Отворена репозиција прелома средњег чланка прста на руци са унутрашњом      
 фиксацијом 
 
47318-011  Отворена репозиција прелома средњег чланка прста на руци са спољашњом      
 фиксацијом 
 
47321-00    Отворена репозиција унутарзглобног прелома средњег чланка прста на руци 
 
47321-01    Отворена репозиција унутарзглобног прелома средњег чланка прста на руци са  
 унутрашњом фиксацијом 
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47321-011  Отворена репозиција унутарзглобног прелома средњег чланка прста на руци са  
 спољашњом фиксацијом 
 
47306-00    Отворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци 
 
47306-01    Отворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47306-011  Отворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци са апољашњом 
 фиксацијом 
 
47309-00    Отворена репозиција унутарзглобног пријелома дисталног чланка прста на 
 руци   
 
47309-01    Отворена репозиција унутарзглобног пријелома дисталног чланка прста на 
 руци са унутрашњом фиксацијом 
 
47309-011  Отворена репозиција унутарзглобног пријелома дисталног чланка прста на 
 руци са спољашњом фиксацијом 

1458  Затворена репозиција ишчашења зглоба шаке 

47030-00    Затворена репозиција ишчашења карпуса  
 
47030-02    Затворена репозиција ишчашења карпометакарпалног зглоба 
 
47042-00    Затворена репозиција ишчашења метакарпофалангеалног зглоба  
 
47036-00    Затворена репозиција ишчашења интерфалангеалног зглоба шаке 

1459  Отворена репозиција ишчашења зглоба шаке 

47033-00    Отворена репозиција ишчашења карпуса 
 
47033-01    Отворена репозиција ишчашења карпометакарпалног зглоба 
 
47045-00    Отворена репозиција ишчашења метакарпофалангеалног зглоба 
 
47039-00    Отворена репозиција ишчашења интерфалангеалног зглоба шаке 

14.7.5 РЕПАРАЦИЈА 

1460  Артродеза шаке 

49203-00   Артродеза интеркарпалног зглоба 

 Укључује:  пресађивање кости 

       узимање калема за пресађивање кроз исту инцизију  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:  
 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 
 

46303-00     Артродеза карпометакарпалног зглоба 
 
46300-00     Артродеза интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46300-01     Артродеза метакарпофалангеалног зглоба 
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1461  Пресађивањеа кости ручног зглоба, метакарпуса или чланка прста на руци 

  Укључује: узимање калема за пресађивање кроз исту инцизију  

 
   Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
    • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 
 

48230-00     Пресађивање кости за скафоидну кост 
 
48233-00     Пресађивање кости за скафоидну кост са унутрашњом фиксацијом 
 
48233-001   Пресађивање кости за скафоидну кост са спољашњом фиксацијом 
 
48236-00     Пресађивање кости за скафоидну кост са унутрашњом фиксацијом и  
 остеотомијом 
 
48236-001   Пресађивање кости за скафоидну кост са спољашњом фиксацијом и  
 остеотомијом 
 
46402-00    Пресађивање кости зa метакарпалне кости  
 
46405-00    Пресађивање  кости за метакарпалне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
46405-001  Пресађивање  кости за метакарпалне кости са спољашњом фиксацијом 
 
46402-01    Пресађивање кости на чланак прста на руци 
 
46405-01    Пресађивање кости на чланак прста на руци са унутрашњом фиксацијом 
 
46405-011  Пресађивање кости на чланак прста на руци са спољашњом фиксацијом 

1462  Артропластика интерфалангеалног зглоба шаке  

 Хемиартропластика  }  
 Потпуна артропластика  }  фалангеалног зглоба шаке  
 Потпуна замена зглоба }  

 Укључује:  синовијектомију 
       пренос тетиве или подешавање 
 

46309-00    Артропластика 1 интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46312-00    Артропластика 2 интерфалангеална зглоба шаке 
 
46315-00    Артропластика 3 интерфалангеална зглоба шаке 
 
46318-00    Артропластика 4 интерфалангеална зглоба шаке 
 
46321-00    Артропластика ≥ 5 интерфалангеалних зглобова шаке 

1463  Артропластика метакарпофалангеалног зглоба 

46309-01    Артропластика 1 метакарпофалангеалног зглоба 
 
46312-01    Артропластика 2 метакарпофалангеална зглоба 
 
46315-01    Артропластика 3 метакарпофалангеална зглоба 
 
46318-01    Артропластика 4 метакарпофалангеална зглоба 
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46321-01    Артропластика ≥ 5 метакарпофалангеалних зглобова 

1464  Остале артропластике фалангеалног зглоба шаке 

  Укључује:  процедуре  на једном зглобу 
  пренос тетиве 
 

46306-00    Интерпозицијска артропластика интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46306-01    Интерпозицијска артропластика метакарпофалангеалног зглоба 
 
46307-00    Артропластика воларне везивне плоче интерфалангеалног  
 зглоба шаке 
 
46307-01    Артропластика воларне везивне плоче метакарпофалангеалног  
 зглоба 

1465  Репарација лигамента или чауре фалангеалног зглоба шаке 

46330-00    Репарација лигамента или капсуле интерфалангеалног зглоба шаке 
 
46333-00    Репарација лигамента или капсуле интерфалангеалног зглоба шаке са   
                   слободним ткивом за пресађивање или имплантом 
 
46330-01    Репарација лигамента или капсуле метакарпофалангеалног зглоба 
 
46333-01    Репарација лигамента или капсуле метакарпофалангеалног зглоба са  
                   слободним ткивом за пресађивање или имплантом 
 

1466  Репарација тетиве шаке 

 Репарација тетиве ручног зглоба 

46417-00     Преношење тетиве шаке 
 Трансплантација тетиве шаке 
 

46426-00    Примарна репарација тетиве флексора шаке, проксимално од фиброзне 
        овојнице тетива флексора прстију (у нивоу метакарпалних главица, А1 пули) 
 
46429-00    Секундарна репарација тетиве флексора шаке, проксимално од фиброзне 
       овојнице тетива флексора прстију (у нивоу метакарпалних главица, А1 пули) 
 
46432-00    Примарна репарација тетиве флексора шаке, дистално од фиброзне овојнице 
        тетива флексора прстију (у нивоу метакарпалних главица, А1 пули) 
 
46435-00    Секундарна репарација тетиве флексора шаке, дистално од фиброзне 
 овојнице тетива флексора прстију (у нивоу метакарпалних главица, А1 пули) 
 
46420-00    Примарна репарација тетиве екстензора шаке 
 
46423-00    Секундарна репарација тетиве екстензора шаке 

1467  Остале процедуре репарација на шаци 

 
46504-00    Неуроваскуларни режањ за шаку због инервације јагодице прста 
        (ткиво врха прста) 
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46507-00    Транспозиција прста шаке на васкуларној петељци 
                       Трансфер прста шаке на васкуларној петељци 
 

46384-00    Репарација локалним режњем коже због Дипитренове контрактуре 
 Z-пластика због Дипитренове контрактуре 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • фасциектомија 
 • фасциотомија 
 

46492-00    Исправљање контрактуре прста шаке 

 Укључује: меко ткиво, некласификовано на другом месту 

 Искључује: корекцију Дипитренове контрактуре: 
  • фасциектомију 
  • фасциотомију  
  • опуштање капсуле зглоба 

47963-02  Реконструкција тетиве шаке, ако на другом месту није класификовано 
 Тенопластика шаке, ако другачије није назначено 
 

90547-00    Реконструкција мишића или фасције шаке, некласификована на другом месту 
 
90548-00    Остали пластично-хируршки поступци на шаци 

1468  Остале процедуре репарација на ручном зглобу 

49224-02    Артроскопска остеопластика ручног зглоба 
                     Укључује:  ексцизију дисталне улне 
 

49227-00    Артроскопска фиксација остеохондралног фрагмента ручног зглоба иглом или 
 завртњем 
 Стабилизација лигаментарне повреде на зглобу шаке 
 

49200-00    Артродеза радиокарпалног зглоба 
 Артродеза зглоба шаке 

 Укључује:  пресађивање калема кости 
    фиксацију 
    узимање калема за пресађивање кроз исту инцизију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 

46324-00  Артропластика карпалне кости 
 Замена карпалне кости коришћењем придружене тетиве или другог меког ткива 
 Ресекциона артропластика карпалне кости 

 Укључује:  синовијектомију 

  трансфер тетиве или реинсерција 
 

49206-00    Ексцизијска артропластика ручног зглоба 

 Укључује:  проксималну карпектомију 
  стилоидектомију 

49209-00  Потпуна артропластика ручног зглоба 
 Потпуна замена ручног зглоба 

90542-00  Остале реконстуркције на ручном зглобу 
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14.7.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1469  Процедуре реконструкције на шаци 

46408-00    Реконструкција тетиве шаке помоћу пресађивања тетиве 
 
46411-00    Реконструкција фиброзне овојнице тетива флексора (пули) шаке помоћу 
 пресађивања тетиве 
 
46444-00    Реконструкција деформитета прста по типу „рупице за дугме“ (бутониер 
 деформитет) 
 
46447-00    Реконструкција деформитета прста по типу  рупице за дугме“ (бутониер 
 деформитет) са опуштањем контрактуре зглоба 

46345-00  Реконструкција дисталног радио-улнарног зглоба  
 Стабилизација дисталног радио-улнарног зглоба 

 Укључује: ексцизију дисталног окрајка радијуса 
   фузију 
   пластику лигамента 
 

50396-01   Ампутација чланка прста шаке са реконструкцијом лигамента или зглоба 

 Напомена: Изводи се код: 

 • конгениталног деформитета 
 • дуплих прстију 

1470  Процедуре реконструкције на ручном зглобу 

49215-00  Реконструкција ручног зглоба 

 Укључује:  репарација: 
  • капсуле 
  • лигамента 

14.7.7 РЕВИЗИЈА 

1471  Процедуре ревизије на шаци или прсту 

46483-00  Ревизија ампутационог патрљка на шаци или прсту 
  Реампутација  ампутационог патрљка на шаци или прсту 
 

46387-00    Ревизија палмарне фасциектомије због Дипитренове контрактуре која захвата 
 1 прст  
 
46390-00    Ревизија палмарне фасциектомије због Дипитренове контрактуре која захвата 
 2 прста   
 
46393-00    Ревизија палмарне фасциектомије због Дипитренове контрактуре која захвата  
                 ≥ 3  прстију  

1472  Процедуре ревизије на шаци или ручном зглобу 

49210-00  Ревизиона артропластика на ручном зглобу 

                      Укључује: процедуру уклањања протезе 
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49211-00     Ревизиона артропластика ручног зглоба са коштаним графтом     
                     
  Укључује: узимање калема кости 
                                   процедуру уклањања протезе 
 

14.7.8 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1473  Процедуре због чекићастог прста 

46438-00    Затворена фиксација чекићастог прста 
 
46441-00    Отворена репарација чекићастог прста 

 Укључује:  фиксацију са Киршнер-овим иглама 
 

46442-00    Отворена репозиција зглобног прелома чекићастог прста 

 Укључује:  процедуру укључујући > 1/3 базе дисталног фаланкса 

1474  Процедуре због ганглиона шаке или ручног зглоба 

46495-00    Ексцизија мукозне цисте прста шаке 

46494-00  Ексцизија ганглиона шаке 
 Ганглионектомија шаке, ако другачије није назначено 
 

46495-01    Ексцизија ганглиона дисталног дела прста шаке 
 
46498-00    Ексцизија ганглиона тетивне овојнице флексора шаке 
 
46500-00    Ексцизија ганглиона дорзалне стране ручног зглоба 
 
46502-00    Ексцизија рекурентног ганглиона дорзалне стране ручног зглоба 
 
46501-00    Ексцизија ганглиона воларне стране ручног зглоба 
 
46503-00    Ексцизија рекурентног ганглиона воларне стране ручног зглоба 

14.8 КАРЛИЦА, КУК 

Укључује: фемур, проксимални део и тело  
                   сакроилијачни зглоб 
                   бутину 
 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.8.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, ОДСТРАЊЕЊЕ 

1476  Имобилизација или тракција због прелома или ишчашења карлице или кука 

 Неоперативни третман прелома или ишчашења карлице или зглоба кука  

47480-00  Тракција због прелома карлице 
 
47492-00    Имобилизација прелома ацетабулума 
 
47495-00    Тракција због прелома ацетабулума 
 
50352-00    Имобилизација ишчашеног зглоба кука 
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47516-00    Тракција због прелома фемура 

14.8.2 ИНЦИЗИЈА 

1478  Остеотомија (кортикотомија) карлице, кука или фемура 

 Укључује: клинасту остеотомију 

48424-00  Остеотомија (кортикотомија) карлице 

48427-00  Остеотомија (кортикотомија) карлице са унутрашњом фиксацијом  

48427-001   Остеотомија (кортикотомија) карлице са спољашњом фиксацијом  

48424-01  Остеотомија (кортикотомија) проксималног фемура 

48427-01  Остеотомија (кортикотомија) проксималног фемура са унутрашњом фиксацијом 

48427-011  Остеотомија (кортикотомија) проксималног фемура са спољашњом фиксацијом 

48424-02  Остеотомија (кортикотомија) средњег дела фемура 
 
50394-00    Мултипле периацетабулумске остеотомије 
 
 Укључује: унутрашњу фиксацију 
 
 Напомена: изводи се код ацетабуларне дисплазије (развојни поремећај кука) 

 
48427-02   Остеотомија (кортикотомија) средњег дела фемура са унутрашњом фиксацијом 
 
48427-021  Остеотомија (кортикотомија) средњег дела фемура са спољашњом фиксацијом 

1479  Фиксација прелома карлице или фемура 

47483-00  Имобилизација прелома карлице 

 Искључује: процедуру код отворене репозиције прелома 

47498-00  Тракција прелома ацетабулума 

 Искључује: процедуру код отворене репозиције прелома 

 
47519-00    Фиксација прелома трохантерног или субкапиталног дела фемура 

                      Укључује: фрактуру: 
  • врата                  } 
  • перитрохантеричну          }               фемура 
   • субтрохантеричну            }   
     редукција (репозиција) фрактуре                

 
47513-00    Фиксација због дисрупције сакроилијачног зглоба  

 Искључује: процедуру код отворене репозиције прелома 

1480  Опуштање контрактуре кука 

 Укључује:  ослобађање обтураторног нерва 
       продужавање или пресецање тетива адуктора и псоаса  
 

50375-00    Медијално опуштање контрактуре кука, једнострано 
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50378-00    Медијално опуштање контрактуре кука, обострано 
 
50381-00    Предње опуштање контрактуре кука, једнострано 
 
50384-00    Предње опуштање контрактуре кука, обострано 

1481  Остале инцизије на куку 

49360-00  Артроскопија кука 

 Искључује: процедуру код биопсије 
 

49366-00    Артроскопско одстрањење слободних/лабавих зглобних тела из зглоба кука 

 Искључује: процедуру код артротомије  

49303-00  Артротомија кука 

 Укључује: биопсију 
    уклањање слободног/лабавог тела 

 Искључује: артроскопску биопсију 

47982-00    Фенестрација врата и/или главе фемура 

 Декомпресија бушењем врата и/или главе фемура 

 Укључује: тестирање притиска 

14.8.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1482  Биопсија зглоба кука 

49363-00  Артроскопска биопсија кука 

 Искључује: отворену  биопсију кука 

1483  Остектомија фемура или карлице 

48424-03     Остектомија карлице 
 
48427-03     Остектомија карлице са унутрашњом фиксацијом 
 
48427-031   Остектомија карлице са спољашњом фиксацијом 
 
48424-04     Остектомија проксималног дела фемура 
 
48427-04     Остектомија проксималног дела фемура са унутрашњом фиксацијом 
 
48427-041   Остектомија проксималног дела фемура са спољашњом фиксацијом 
 
48424-05     Остектомија средњег дела фемура 
 
48427-05     Остектомија средњег дела фемура са унутрашњом фиксацијом 
 
48427-051   Остектомија средњег дела фемура са спољашњом фиксацијом 

1484  Ампутација карлице или кука 

44370-00  Дезартикулација кука 
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44373-00  Интерпелвиабдоминална ампутација (задња четвртина) 
 Хемипелвектомија 
 

44367-00     Ампутација изнад линије колена 
 Ампутација кроз бутину 

1485  Остале процедуре ексцизије на карлици или куку 

50221-00    Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата карлицу 

 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива која настаје у или  

 разара кортекс  суседне  кости карлице 

 Искључује: реконструкцију са коришћењем протезе, алографта или аутографте 
 

90603-14    Секвестректомија костију карлице 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 

   бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости 
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 
 

90603-15    Секвестректомија фемура 

 Укључује:  паковање антибиотског коштаног цемента 
     бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пресађивање кости 
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 

14.8.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена: Отворене и затворене репозиције прелома су дефинисане на почетку овог  поглавља 

1486  Репозиција прелома карлице или фемура  

47486-00    Отворена репозиција прелома карлице са унутрашњом фиксацијом предњег  
 сегмента 

 Укључује: дијастазу пубичне симфизе 

 
47486-001   Отворена репозиција прелома карлице са спољашњом фиксацијом предњег  
  сегмента 

 Укључује: дијастазу пубичне симфизе 

 
47486-002   Затворена репозиција прелома карлице са спољашњом фиксацијом предњег  
  сегмента  

                      Укључује: дијастазу пубичне симфизе 

 
47489-00    Отворена репозиција прелома карлице са унутрашњом фиксацијом задњег  
 сегмента 

 Укључује: сакроилијачки зглоб 
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47489-001   Отворена репозиција прелома карлице са спољашњом фиксацијом задњег  
  сегмента 

 Укључује: сакроилијачки зглоб 

 
47489-002   Затворена репозиција прелома карлице са спољашњом фиксацијом задњег  
  сегмента  

                      Укључује: дијастазу пубичне симфизе 

 
47489-01    Отворена репозиција прелома карлице са унутрашњом фиксацијом предњег и  
 задњег сегмента 
 
47489-011  Отворена репозиција прелома карлице са спољашњом фиксацијом предњег и  
  задњег сегмента 
 
47489-012  Затворена репозиција прелома карлице са спољашњом фиксацијом предњег и  
          задњег сегмента 
 
47501-00    Отворена репозиција прелома ацетабулума са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује: капсулотомију 

     остектомију 
     остеотомију 

 
47501-001  Отворена репозиција прелома ацетабулума са спољашњом фиксацијом 

 Укључује: капсулотомију 
     остектомију 
     остеотомију 

 
47516-01    Затворена репозиција прелома фемура 
 
47531-00    Затворена репозиција прелома фемура са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује:  минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 
   интрамедуларну фиксацију 

 Искључује:процедуру код 
  • врата    }  
   • субкапиталног                           }                 фемура 
    • трохантера   } 
          (перитрохантерично)   } 
          (субтрохантерично)   } 
 

47531-001  Затворена репозиција прелома фемура са спољашњом фиксацијом 

 Искључује:процедуру код 
  • врата    }  
   • субкапиталног                           }                 фемура 
    • трохантера   } 
          (перитрохантерично)   } 
          (субтрохантерично)   } 

 
47528-00    Отворена репозиција прелома фемура 
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47528-01    Отворена репозиција прелома фемура са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује: минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 

  интрамедуларну фиксацију 

 Искључује: процедуру код 
  • врата    } 
  • субкапиталног                           }                 фемура 
    • трохантера   } 
          (перитрохантерично)   } 
             (субтрохантерично)   } 

 
47528-011   Отворена репозиција прелома фемура са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру код 
  • врата    } 
  • субкапиталног                           }                 фемура 
    • трохантера   } 
          (перитрохантерично)   } 
             (субтрохантерично)   } 

1487  Репозиција ишчашења кука 

47048-00    Затворена репозиција ишчашења зглоба кука 
                    Затворена репозиција ишчашења протезе зглоба кука 

 
47051-00    Отворена репозиција ишчашења зглоба кука 

14.8.5 РЕПАРАЦИЈА 

1488  Пресађивање кости за карлицу или кук 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 
 

50393-00    Пресађивање кости за карлицу 
 
48200-00    Пресађивање кости за фемур 
 
48203-00    Пресађивање кости за фемур са унутрашњом фиксацијом 
 
48203-001  Пресађивање кости за фемур са спољашњом фиксацијом 

1489  Артропластика зглоба кука 

47522-00     Хемиартропластика кука униполарном ендопротезом 
 Артропластика Остина Мура (Austin Moore) 

 Искључује: артропластичну ремоделацију зглобних површина зглоба кука (Бирмингхам) 
  (Birmingham) 

 
49312-00    Ресекциона артропластика зглоба кука 
  Артректомија зглоба кука  
  Уклањање протезе зглоба кука без замене  

 Укључује: уградњу цементног дистанцера 

 
49315-00    Хемиартропластика зглоба кука биполарном ендопротезом 

  Искључује: Артропластику Остина Мура (Austin Moore) 
         артропластичну ремоделацију зглобних површина зглоба кука (Бирмингхам) 
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90607-00    Артропластична ремоделација  зглобних површина зглоба кука, једнострано 
 Бирмингхам  }  
 Метал   }  пресвлачење зглобних површина зглоба кука, једнострано 

 Укључује:  пресађивање кости 
  узимање калема за пресађивање кроз исту инцизију        

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 

 Искључује: артропластику: 
  • делимичну 
  • потпуну 

 
90607-01    Артропластична ремоделација зглобних површина зглоба кука, обострано 
 Бирмингхам  }  
 Метал   }  пресвлачење зглобних површина зглоба кука, обострано 

 

 Укључује: пресађивање кости                                                  
  набављање материјала за пресађивање кроз исту инцизију        

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 

  Искључује: артропластику: 
  • делимичну 
     • потпуну 

 
49318-00    Потпуна артропластика зглоба кука, једнострана 
 Потпуна замена зглоба кука 

 Укључује:  пресађивање кости 

  узимање калема за пресађивање кроз исту инцизију        

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • набављање материјала за пресађивање кроз одвојену инцизију 

 Искључује: артропластичну ремоделацију зглобних површина зглоба кука (Бирмингхам)  

49319-00  Потпуна артропластика зглоба кука, обострана 
 Потпуна замена зглоба кука 

 Укључује: пресађивање кости                                                                
  набављање материјала за пресађивање кроз исту инцизију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање калема за пресађивање кроз одвојену инцизију 

 Искључује: артропластичну ремоделацију зглобних површина зглоба кука (Бирмингхам)  

1490  Трансплантација или преношење тетиве или мишића карлице или кука 

50121-00    Трансплантација тетиве м. илиопсоаса на велики трохантер 
 
50387-00    Преношење тетиве м. илиопсоаса на велики трохантер 
 
50387-01    Преношење трбушне мускулатуре на велики трохантер 
 
50387-02    Преношење адуктора на седалну кост 
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1491  Остале процедуре репарације на карлици или куку 

49300-00    Артродеза сакроилијачног зглоба 
 
49306-00    Артродеза зглоба кука 
 
48500-00    Епифизеодеза фемура 
 
48506-00    Епифизеодеза фемура, тибије и фибуле 
 
50224-09    Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата карлицу са 
 реконструкцијом помоћу протезе 

 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива која настаје у или 
 разара кортекс суседне  кости карлице 

 
50224-10   Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата карлицу са  
 реконструкцијом помоћу алографта  
 
 Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива која настаје у или 
 разара кортекс суседне  кости карлице 
 
50224-11    Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата карлицу са   
                   реконструкцијом помоћу аутографта 

  Напомена: Изводи се код агресивне или малигне лезије меких ткива која настаје у или  
  разара кортекс суседне  кости карлице 

90552-00  Остале репарације кука 

14.8.6 РЕВИЗИЈА 

1492  Ревизија артропластике зглоба кука 

49346-00  Ревизија хемиартропластике кука  
 Ревизија делимичне артропластике кука 

 Укључује:  замену: 

  • ацетабулума са имплантом 
  • металне или керамичке главе 

49324-00  Ревизија потпуне артропластике кука 
 Делимична ревизија потпуне замене кука  
 Ревизија потпуне замене зглоба  кука 

 Укључује:  уклањање протезе 

 Искључује: процедуру код: 
  • анатомски  специфичног алографта  
  • замене кости 
 

49327-00    Ревизија потпуне артропластике зглоба кука са калемом кости за ацетабулум 
   Ревизија потпуне замене зглоба кука са пресађивањем  кости за ацетабулум 

 Укључује:  узимање калема за пресађивање кости 

 
49330-00  Ревизија потпуне артропластике зглоба кука са пресађивањем кости за фемур 
 Ревизија потпуне замене зглоба кука са пресађивањем кости за фемур 

 Укључује:  узимање калема за пресађивање кости 

 



396 
 

49333-00    Ревизија потпуне артропластике зглоба кука са пресађивањем кости за    
                   ацетабулум и фемур 
 Ревизија потпуне замене зглоба кука са пресађивањем кости за ацетабулум и фемур 

 Укључује:  узимање калема за пресађивање кости 

49339-00  Ревизија потпуне артропластике зглоба кука са анатомски специфичним  
  алографтом за ацетабулумум 
  Ревизија потпуне замене зглоба кука са анатомски специфичним алографтом за 
 ацетабулум 

 
49342-00    Ревизија потпуне артропластике зглоба кука са анатомски специфичним  
 алографтом за фемур 
  Ревизија потпуне замене зглоба кука са анатомски специфичним алографтом за фемур 
 
49345-00    Ревизија потпуне артропластике зглоба кука са анатомски специфичним  
    алографтом за ацетабулум и фемур 
 Ревизија потпуне замене зглоба кука са анатомски специфичним алографтом за 
 ацетабулум и фемур 

14.8.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1493  Процедуре које се изводе због склизнуте епифизе главе фемура 

 Укључује: унутрашњу фиксацију 
 

47525-00    Затворена репозиција исклизнућа епифизе главе фемура 
 
47525-01    Отворена репозиција исклизнућа епифизе главе фемура 
 
 

14.9 КОЛЕНО, ЗГЛОБ, НОГА 

Укључује: фемур, дистални део 
                   фибулу, тело и проксимални део 
                   потколеницу, некласификовано на другом месту 
                   пателу 
                   тибију, тело и проксимални део 

Искључује: горњи део ноге (натколеницу) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.9.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1495  Имобилизација прелома фибуле, пателе или  тибије 

 Неоперативно лечење прелома 
 

47576-00     Имобилизација прелома фибуле 
 
47579-00     Имобилизација прелома пателе 
 
47543-00     Имобилизација прелома медијалног или латералног кондила тибије  
 
47552-00     Имобилизација прелома медијалног и латералног кондила тибије  
 
47561-00     Имобилизација прелома тела тибије 
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1496  Остале процедуре примене, инсерције или одстрањења на колену или нози 

90551-00  Постављање протезе за ногу 

14.9.2 ИНЦИЗИЈА 

1497  Декомпресијска фасциотомија листа 

47981-01  Декомпресијска фасциотомија листа 

47975-01  Декомпресијска фасциотомија листа због акутног компартман синдрома 
 Декомпресијска фасциотомија листа због трауматског компратман синдрома 

 
47978-01    Декомпресијска фасциотомија листа због  хроничног компартман синдрома 

1498  Опуштање контрактуре колена 

 Укључује:  вишеструко продужавање тетиве 
     тенотомију 

50363-00  Задње опуштање контрактуре колена, једнострано 
 Опуштање контрактуре колена, некласификовано на другом месту 

50366-00  Задње опуштање контрактуре колена, обострано 

50369-00  Задње опуштање контрактуре колена са опуштањем зглобне капсуле,   
  једнострано 
 Опуштање контрактуре колена са опуштањем зглобне чауре, некласификовано на 
 другом месту 

 Укључује:  опуштање укрштених лигамената  

50372-00  Задње опуштање контрактуре колена са опуштањем зглобне чауре, обострано 

 Укључује:  опуштање укрштених лигамената 

1499  Остеотомија (кортикотомија) дисталног дела фемура, пателе, тибије или  
  фибуле 

 Укључује: клинасту остеотомију 

 

48424-06    Остеотомија (кортикотомија) дисталног дела фемура 
 
48427-06    Остеотомија (кортикотомија) дисталног дела фемура са унутрашњом  
                    фиксацијом 
 
48427-061  Остеотомија (кортикотомија) дисталног дела фемура са спољашњом  
                    фиксацијом 
 
90555-00    Остеотомија (кортикотомија) пателе 
 
48418-00    Остеотомија (кортикотомија) тибије 
 
48421-00    Остеотомија (кортикотомија) тибије са унутрашњом фиксацијом 
 
48421-001  Остеотомија (кортикотомија) тибије са спољашњом фиксацијом 
 
48406-00    Остеотомија (кортикотомија) фибуле 
 
48409-00    Остеотомија (кортикотомија) фибуле са унутрашњом фиксацијом 
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48409-001  Остеотомија (кортикотомија) фибуле са спољашњом фиксацијом 

1500  Отворена репозиција и унутрашња фиксација прелома пателе и кондила  
  фемура 

47585-00  Отворена репозиција и унутрашња фиксација прелома пателе 

47585-001  Отворена репозиција и спољашња фиксација прелома пателе 

47585-002  Затворена репозиција и спољашња фиксација прелома пателе 

47537-00  Отворена репозиција и унутрашња фиксација прелома кондила фемура 

 Укључује: фиксацију остеохондралних  фрагмената 

 Искључује: процедуру код реконструкције 

47537-001  Отворена репозиција и спољашња фиксација прелома кондила фемура 

 Укључује: фиксацију остеохондралних  фрагмената 

 Искључује: процедуру код реконструкције 

47537-002  Затворена репозиција и спољашња фиксација прелома кондила фемура 

 Укључује: фиксацију остеохондралних  фрагмената 

                     Искључује: процедуру код реконструкције 

47534-00  Отворена репозиција и унутрашња фиксација зглобног прелома кондила  
  фемура 

 Укључује: фиксацију остеохондралних  фрагмената 

 Искључује:процедуру код реконструкције 

47534-001  Отворена репозиција и спољашња фиксација зглобног прелома кондила  
  фемура 

 Укључује: фиксацију остеохондралних  фрагмената 

 Искључује:процедуру код реконструкције 

1501  Остале процедуре инцизије на колену  

49557-00  Артроскопија колена  

 Искључује: процедуру код: 

  • биопсије 
  • дебридмана колена 
  • ексцизије руба или набора(плике) менискуса колена  
  • менисцектомије  
  • синовектомије 
  • скраћивања лигамента 

49500-01  Артротомија колена 
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49560-00  Артроскопско одстрањење слободних/лабавих тела из колена 
 Артроскопско одстрањење страног тела из колена 

 Искључује: процедуру код: 
  • хондропластике 
  • дебридмана и: 
        • хондропластике 
       • импланта   
       • вишеструког бушења   
       • остеопластике 

49500-02  Одстрањење слободних зглобних тела из колена 
  Одстрањење страног тела из колена  

 Искључује: процедуру код артроскопије 

49560-02  Артроскопско пресецање латералних крила чашице колена 
 Артроскописко пресецање адхезија у колену 

49500-04  Опуштање чауре зглоба колена 
 Опуштање од адхезија у колену 

49515-00  Одстрањење протезе зглоба колена 

 Укључује: инсерција: 
  • цементног дистанцера 
  • антибиотског коштаног цемента 

14.9.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1502  Биопсија колена 

49557-01     Артроскопска биопсија колена 
                    Пункција колена 
 
49500-00     Отворена биопсија колена 
 

1503  Артроскопска ексцизија на колену  

49558-00     Артроскопска тоалета зглоба колена   
 
49560-01     Артроскопска обрада лигамента колена 
 
49566-00     Артроскопска синовијектомија зглоба колена 
 
49557-02     Артроскопска ексцизија руба или набора менискуса колена  
 
49560-03     Артроскопска менисцектомија зглоба колена 

1504  Ексцизија кости колена или ноге 

48424-07     Остектомија дисталног дела фемура 
 
48427-07     Остектомија дисталног дела фемура са унутрашњом фиксацијом 
 
48427-071   Остектомија дисталног дела фемура са спољашњом фиксацијом 
 
48418-01     Остектомија тибије 



400 
 

 
48421-01     Остектомија тибије са унутрашњом фиксацијом 
 
48421-011   Остектомија тибије са спољашњом фиксацијом 
 
48406-01     Остектомија фибуле 
 
48409-01     Остектомија фибуле са унутрашњом фиксацијом 
 
48409-011   Остектомија фибуле са спољашњом фиксацијом 
 
50354-00     Ресекција и унутрашњом фиксација тибије због конгениталне псеудоартрозе   
 
49503-04     Пателектомија 
  
 Искључује: процедуру са поновним учвршћењем тетиве 

 

90603-16     Секвестректомија тибије 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 
  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • Пресађивање кости  
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 
 

90603-17     Секвестректомија фибуле 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 
  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • Пресађивање кости 
 • фиксација 
 • надокнада дефекта (блок 1578) 

1505  Остали поступци ексцизије на колену или нози 

30114-00    Ексцизија Бекерове (Baker) цисте                                                                                     
                    Пункција Бекерове (Baker) цисте 

49509-00    Синовијектомија зглоба колена 

49503-00    Менисцектомија зглоба колена 

44367-01    Дезартикулација у колену 

44367-02    Ампутација испод колена   

14.9.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена:  Затворене и отворене репозиције прелома и ишчашења су дефинисане на почетку овог 
поглавља  

1506  Репозиција ишчашења колена или пателе  

47054-00     Затворена репозиција ишчашења зглоба колена 
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47057-00     Затворена репозиција ишчашења пателе 

47060-00     Отворена репозиција ишчашења пателе 

1507  Затворена репозиција прелома кондила тибије  

47546-00     Затворена репозиција прелома медијалног или латералног кондила тибије 
 
47546-01     Затворена репозиција прелома медијалног или латералног кондила тибије са  
 унутрашњом фиксацијом 
 
47546-011  Затворена репозиција прелома медијалног или латералног кондила тибије са  
 спољашњом фиксацијом 
 
47555-00     Затворена репозиција прелома медијалног и латералног кондила тибије 
 
47555-01     Затворена репозиција прелома медијалног и латералног кондила тибије са  
 унутрашњом фиксацијом 
 
47555-011  Затворена репозиција прелома медијалног и латералног кондила тибије са  
 спољашњом фиксацијом 

1508 Отворена репозиција прелома кондила тибије 

47549-00    Отворена репозиција прелома медијалног или латералног кондила тибије 
 
47549-01    Отворена репозиција прелома медијалног или латералног кондила тибије са  
 унутрашњом фиксацијом 
 
47549-011  Отворена репозиција прелома медијалног или латералног кондила тибије са  
 спољашњом фиксацијом 
 
47558-00    Отворена репозиција прелома медијалног и латералног кондила тибије 
 
47558-01    Отворена репозиција прелома медијалног и латералног кондила тибије са  
 унутрашњом фиксацијом 
 
47558-011  Отворена репозиција прелома медијалног и латералног кондила тибије са  
 спољашњом фиксацијом 

1509  Затворена репозиција прелома тела тибије 

 

47564-00    Затворена репозиција прелома тела тибије 
 
47566-00    Затворена репозиција прелома тела тибије са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује:  минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 
  интрамедуларну фиксацију 
 

47566-001  Затворена репозиција прелома тела тибије са спољашњом фиксацијом 
 
47567-00    Затворена репозиција унутарзглобног прелома тела тибије  
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47566-02    Затворена репозиција унутарзглобног прелома тела тибије са унутрашњом     
 фиксацијом 

 Укључује:  минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 
  интрамедуларну фиксацију 

 
47566-021  Затворена репозиција унутарзглобног прелома тела тибије са спољашњом     
 фиксацијом 
 
47564-01    Затворена репозиција фрактуре фибуле 
 Затворена репозиција фрактуре фибуле: 
 • главе 
 • некласификован на другом месту 
 • проксималне 
 • тела 

 Искључује: дисталну фибулу 

 
47566-04    Затворена репозиција фрактуре фибуле са унутрашњом фиксацијом 
 Затворена репозиција фрактуре фибуле: 
 • главе                                                        } 
 • некласификован на другом месту  }         са фиксацијом 
 • проксималне    } 
 • тела      } 

 Искључује: дисталну фибулу 

 
47566-041  Затворена репозиција фрактуре фибуле са спољашњом фиксацијом 
 Затворена репозиција фрактуре фибуле: 
 • главе                                                        } 
 • некласификован на другом месту  }         са фиксацијом 
 • проксималне    } 
 • тела      } 

 Искључује: дисталну фибулу 

1510  Отворена репозиција прелома тела тибије  

 Укључује: процедуру са преломом фибуле 
 

47570-00    Отворена репозиција прелома тела тибије 
 
47566-01    Отворена репозиција прелома тела тибије са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује:  минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 
  интрамедуларну фиксацију 
 

47566-011  Отворена репозиција прелома тела тибије са спољашњом фиксацијом 
 
47573-00    Отворена репозиција зглобног прелома тела тибије 
 
47566-03    Отворена репозиција зглобног прелома тела тибије са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује:  минимално инвазивну фиксацију плочом (МИПО) 
  интрамедуларну фиксацију 

 
47566-031  Отворена репозиција зглобног прелома тела тибије са спољашњом фиксацијом 
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47570-01    Отворена репозиција фрактуре фибуле 
 Отворена репозиција фрактуре фибуле: 
 • главе 
 • некласификована на другом месту 
 • проксималне 
 • тела 

 Искључује: дисталну фибулу 
 

47566-05    Отворена репозиција фрактуре фибуле са унутрашњом фиксацијом 
                   Отворена репозиција фрактуре фибуле: 
 • главе                                                       } 
 • некласификована на другом месту  }         са унутрашњом фиксацијом 
 • проксималне    } 
 • тела      } 

 Искључује: дисталну фибулу  

 

47566-051   Отворена репозиција фрактуре фибуле са спољашњом фиксацијом 
                    Отворена репозиција фрактуре фибуле: 
 • главе                                                       } 
 • некласификована на другом месту  }         са спољашњом фиксацијом 
 • проксималне    } 
 • тела      } 

 Искључује: дисталну фибулу  

14.9.5 РЕПАРАЦИЈА 

1511  Одстрањење слободних зглобних тела из зглоба колена са репарацијом  

49561-02    Артроскопско одстрањење слободних зглобних тела из зглоба колена са  
                   дебридманом, остеопластиком или хондропластиком  
 Артроскопско одстрањење страних тела из зглоба колена са: 
 • хондропластиком 
 • дебридманом 
 • остеопластиком 
 

49562-02    Артроскопско одстрањење слободних зглобних тела из зглоба колена са  
 хондропластиком и вишеструким бушењем или применом импланта 
 Артроскопско одстрањење страних тела из зглоба колена са хондропластиком и 
 вишеструким бушењем или применом импланта 

 Укључује: дебридман 

  oстеопластику 
 

1512  Артродеза зглоба колена 

 Искључује: ревизију артродезе колена 
 

49509-01     Артродеза зглоба колена са унутрашњом фиксацијом 
 
49509-011   Артродеза зглоба колена са спољашњом фиксацијом 
 
49512-00     Артродеза зглоба колена са одстрањењем протезе 
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1513  Пресађивање кости за тибију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • прибављање калема кости кроз одвојену инцизију 
 

48206-00     Пресађивање кости за тибију 
 
48209-00     Пресађивање кости за тибију са унутрашњом фиксацијом 
 
48209-001    Пресађивање кости за тибију са спољашњом фиксацијом 

1514  Латерално опуштање зглоба колена са репарацијом 

49561-00     Артроскопско латерално пресецање ретинакула и мишићних екстензија колена             
                    са дебридманом, остеопластиком или хондропластиком 
 
49562-00     Артроскопско латерално пресецање ретинакула и мишићних    
                    екстензија колена са хондропластиком и вишеструким бушењем или применом  
                    импланта 

 Укључује: дебридман 
  остеопластику 

1515  Ресекција фемура и тибије са репарацијом  

50411-00    Ресекција дисталног дела фемура и проксималног дела тибије са фузијом  
                   колена 
 
50414-00    Ресекција дисталног дела фемура и проксималног дела тибије са фузијом  
 колена и ротационом пластиком (Borggreve-Van Nes) 

1516  Преношење тетиве, лигамента или кости колена или ноге  

50357-00    Трансфер/транспозиција тетиве м. ректус фемориса 
 
50357-01    Трансфер/транспозиција тетива унутрашњих флексора колена  
 (медијалне хамстринг тетиве) 
 
50357-02    Трансфер/транспозиција тетива спољашњих флексора колена  
 (латералне хамстринг тетиве) 
 
50360-00    Трансфер/транспозиција тетива спољашњих и унутрашњих флексора колена  
                    (медијалне и латералне хамстринг тетиве) 
 
49503-03    Трансфер / транспозиција тетиве или лигамента колена, некласификовано на  
                     другом месту 

 Искључује: преношење: 
  • тетива које се са спољашње стране спуштају на колено 
  • тетива које се са унутрашње стране спуштају на колено 
  • тетиве м. ректус фемориса 

 
50423-00    Трансфер/транспозиција фибуле на тибију са унутрашњом фиксацијом 
 
50423-001  Трансфер/транспозиција фибуле на тибију са спољашњом фиксацијом 
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1517  Артроскопска менисцектомија зглоба колена са репарацијом   

49561-01     Артроскопска менисцектомија колена са дебридманом, остеопластиком или  
  хондропластиком 
 
49562-01     Артроскопска менисцектомија колена са хондропластиком и вишеструким  
 бушењем или применом импланта 

 Укључује:   дебридман 

    остеопластику 

1518  Артропластика зглоба колена   

49517-00    Уникондиларна артропластика колена 
 Парцијална замена зглоба колена 
 Протетска замена у једном компартману 
 

49518-00    Потпуна артропластика колена, једнострано 
 Потпуна замена зглоба колена, једнострано 

 Укључује:  постављање вештачке чашице 

 Искључује: ревизију потпуне артропластике колена 

 
49519-00    Потпуна артропластика колена, обострано 
 Потпуна замена зглоба колена, обострано 

 Укључује:  постављање вештачке чашице  

 Искључује: ревизију потпуне артропластике колена  

49534-01     Потпуна замена артропластиком пателофеморалног зглоба колена 
 Постављање вештачке чашице  

1519  Артропластика зглоба колена  са графтом кости  за фемур или тибију 

 Потпуна замена зглоба колена са пресађивањем кости 

 Укључује:  постављање вештачке чашице 
  узимање коштаног калема 

 Искључује: ревизију артропластике колена са графтом кости 

 49521-00    Потпуна артропластика колена са графтом кости за фемур, једнострано 
 
49521-01    Потпуна артропластика колена са графтом кости за фемур, обострано 
 
49521-02    Потпуна артропластика колена са графтом кости за тибију, једнострано 
 
49521-03    Потпуна артропластика колена са графтом кости за тибију, обострано 
 
49524-00    Потпуна артропластика колена са графтом кости за фемур и тибију, 
 једнострано 
 
49524-01    Потпуна артропластика колена са графтом кости за фемур и тибију, обострано 
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1520  Остали поступци репарације на колену или нози  

49563-00    Артроскопска репарација менискуса колена 

 Укључује:  Пресађивање: 
  • хрскавице 
  • остеохондралног калема 
 

48503-00    Епифизеодеза тибије и фибуле 
 
 Искључује: епифизеодезу тибије, фибуле и фемура 

 
47582-00    Пателектомија са реконструкцијом екстензорног механизма 
 
49503-01    Стабилизација и реконструкција пателофеморалног зглоба 
 Туберкул тибије: 
 Елмсли-Трија(Elmslie-Trillat) остеотомија/кортикотомија 
 Фулкерсон (Flukerson) остеотомија/кортикотомија 
 Маке (Maquet) остеотомија/кортокотомија 

 адвансмент 
 туберкулопластика 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • артроскопија колена 
 
 Искључује: ревизију пателофеморалне стабилизације колена 

 
49558-01    Артроскопска хондропластика колена 

 Искључује: процедуру са одстрањењем слободног зглобног тела  

 
49559-00     Артроскопска хондропластика колена са вишеструким бушењем или применом        
 импланта 
 Артроскопска мозаикпластика 

 Укључује: дебридман 
  остеопластику 
 

49503-02     Хондропластика колена 
 Мозаикпластика  

 
49558-02     Артроскопска остеопластика колена 
 
49503-05     Остеопластика колена 
 
49569-00     Квадрицепспластика колена 

 Укључује: опуштање мишића или тетиве 

 

90598-00     Остале репарације колена 

14.9.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1521  Унутрашња фиксација прелома фемура или тибије са реконструкцијом  

47588-00     Унутрашња фиксација зглобног прелома кондила фемура са репарацијом  
  или реконструкцијом лигамената 
 
47588-01     Унутрашња фиксација зглобног прелома зглобне површине  
 тибије са репарацијом или реконструкцијом лигамената 
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47591-00     Унутрашња фиксација зглобног прелома кондила фемура и зглобне површине   
                     тибије са репарацијом или реконструкцијом лигамената 

1522  Поступци реконструкције на колену 

 Укључује: степенопластику 

 Искључује: ревизију реконструкције 
 

49539-00    Артроскопска реконструкција колена 

 Укључује: репарација или реконструкцију лигамената: 

  • колатералних 
  • укрштених 
 

49539-01    Реконструкција колена 

 Укључује: репарација или реконструкцију лигамената: 

  • колатералних 
  • укрштених 
 

49542-00    Артроскопска реконструкција укрштених лигамената колена са репарацијом  
 менискуса  
 Артроскопска репарација круцијатних лигамената колена са репарацијом менискуса 

 Укључује: дебридман 
  репарација колатералног лигамента 
 

49542-01    Реконструкција укрштених лигамената колена са репарацијом менискуса   
                    Репарација круцијатних лигамената колена са репарацијом менискуса  

 Укључује: дебридман 
  репарација колатералног лигамента 
 

50417-00    Реконструкција колена која укључује  преношење фибуле или тибије и 
        репарацију екстернзорног механизма 

14.9.7 РЕВИЗИЈА 

1523  Ревизија потпуне артропластике колена са графтом кости за фемур или  
  тибију  

 Ревизија потпуне замене зглоба колена са графтом кости 

 Укључује:  узимање коштаног калема 
 

49530-00    Ревизија потпуне артропластике колена са графтом кости за фемур 
 
49530-01    Ревизија потпуне артропластике колена са графтом кости за тибију 
 
49533-00    Ревизија потпуне артропластике колена са графтом кости за фемур и тибију 
 
49554-00    Ревизија потпуне артропластике колена са анатомски специфичним 
       алографтом 

 Укључује:  процедуру за тибију или фемур 
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1524  Остали поступци ревизије на колену 

49545-00    Ревизија артродезе колена 
 
49548-00    Ревизија пателофеморалне стабилизације колена 
 
49551-00    Ревизија реконструктивног хируршког захвата на колену 
 
49527-00    Ревизија потпуне артропластике колена 
   Ревизија потпуне замене зглоба колена 

 Укључује:  уклањање протезе 

 Искључује: процедуру са: 
  • анатомски специфичним алографтом 
  • аутографтом  
  • само пателарну ремоделацију (ресурфис) 

90562-00     Артропластика чашице 
 Инсерција пателе као: 
 • дугмета 
 • куполе 
 • импланта 

 Искључује: процедуру са: 

  • потпуном артропластиком колена 
     • са графтом кости за фемур или тибију  
  • ревизију артропластике пателофеморалног зглоба колена 

14.10 СКОЧНИ ЗГЛОБ, СТОПАЛО 

Укључује: дистална фибула укључена у скочни зглоб 
 малеолуси 
 метатарзус 
 тарзус 
 прст на нози 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.10.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1526  Поступци имобилизације на скочном зглобу или стопалу 

 Неоперативни третман фрактуре или дислокације скочног зглоба или стопала 
 

49721-00  Имобилизација код повреда, обољења и стања Ахилове тетиве 
 
47606-00   Имобилизација прелома петне кости 
 
47606-01   Имобилизација ишчашења петне кости 
 
47606-02   Имобилизација прелома талуса 
 
47627-00   Имобилизација прелома тарзуса 
 
47606-03   Имобилизација ишчашења талуса 
 
47633-00   Имобилизација прелома метатарзуса 
 
47594-00   Имобилизација прелома скочног зглоба, некласификовано на другом месту 
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14.10 2 ИНЦИЗИЈА 

1528  Остеотомија (кортикотомија) скочног зглоба или стопала 

 Укључује: клинаста остеотомија (кортикотомија) 

 

48406-15     Остеотомија (кортикотомија) кости тарзуса 
 
48409-15     Остеотомија (кортикотомија) кости тарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
48409-151   Остеотомија (кортикотомија) кости тарзуса са спољашњом фиксацијом 
 
48400-02     Остеотомија (кортикотомија) кости метатарзуса 

 Искључује: остеостомију прве метатарзалне кости: 
  • обострано 
  • једнострано 
 

48403-00     Остеотомија (кортикотомија) кости метатарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
48403-001   Остеотомија (кортикотомија) кости метатарзуса са спољашњом фиксацијом 
 
48400-03     Остеотомија (кортикотомија) кости прста на нози 
 
48403-01     Остеотомија (кортикотомија) кости прста на нози са унутрашњом фиксацијом 
 
48403-011   Остеотомија (кортикотомија) кости прста на нози са спољашњом фиксацијом 

1529  Остали поступци инцизије на скочном зглобу 

49700-00     Артроскопија скочног зглоба 

 Искључује: процедуру са: 

  • биопсијом скочног зглоба 
  • обрадом остеофита 
 

49706-00     Артротомија скочног зглоба 
 
49703-02     Артроскопско одстрањење слободних/лабавих тела из скочног зглоба 
 Артроскопско одстрањење страних тела из скочног зглоба 
 

49706-02     Одстрањење слободних/лабавих зглобних тела из скочног зглоба 
 
49706-03     Опуштање контрактуре скочног зглоба 

1530  Остали поступци инцизије на стопалу 

47912-00     Инцизија стопала због паронихије 
   Инцизија инфекције око нокта прстију стопала 
 

49806-00     Субкутана тенотомија у подручју стопала 
 
49809-00     Отворена тенотомија у подручју стопала 

 Искључује: процедуру са тенопластиком 

 

49854-00     Плантарна фасциотомија 
   Стаиндлер поступак 
 

90556-00     Тенолиза Ахилове флексорне или екстензорне тетиве стопала 
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14.10.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1531  Поступци артроскопске ексцизије на скочном зглобу 

49700-01     Артроскопска биопсија скочног зглоба 
 
49703-01     Артроскопска обрада остеофита скочног зглоба 
 
49703-04     Артроскопска синовијектомија скочног зглоба 

1532  Ексцизија кости стопала 

47933-01    Аблација егзостозе кости стопала 

 Укључује: прст на нози 
 

50333-00    Ексцизија због тарзалне коалиције 
  Клинаста остеотомија/кортокотомија калканеуса због тарзалне коалиције 
 

48409-16    Остектомија кости тарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
48409-161  Остектомија кости тарзуса са спољашњом фиксацијом 
 
48406-16    Остектомија кости тарзуса 
 
48400-04    Остектомија кости метатарзуса 
 
48403-02    Остектомија кости метатарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
48403-021  Остектомија кости метатарзуса са спољашњом фиксацијом 
 
48400-05    Остектомија кости прста на нози 
 
48403-03    Остектомија кости прста на нози са унутрашњом фиксацијом 
 
48403-031  Остектомија кости прста на нози са спољашњом фиксацијом 

1533  Ампутација скочног зглоба или стопала 

44338-00     Ампутација прста на нози 
 
44358-00     Ампутација прста на нози са метатарзалном кости 
 
90557-00     Дезартикулација кроз зглоб прста на нози 
 
44361-00     Дезартикулација кроз скочни зглоб 
 
44364-00     Медиотарзална ампутација 
 
44364-01     Трансметатарзална ампутација 
 
44361-01     Ампутација у нивоу скочног зглоба кроз малеолусе тибије и фибуле 

1534  Остали поступци ексцизије на скочном зглобу или стопалу   

49818-00     Ексцизија трна петне кости  
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49866-00     Неуректомија у подручју стопала 

 Напомена: Изводи се код неуринома: 

 • дигиталног 
 • плантарног 
 

49854-01     Плантарна фасциектомија 
 
49860-00     Синовијектомија метарарзофалангеалног зглоба 
 
50312-00     Синовијектомија скочног зглоба 

 Искључује: процедуру помоћу артроскопије  
 

90603-18     Секвестректомија тарзуса 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 
  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пресађивање кости  
 • фиксација  
 

90603-19     Секвестректомија метатарзуса 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 
  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости  
 • фиксација 
 

90603-20     Секвестректомија чланка прста на нози 

 Укључује: паковање антибиотског коштаног цемента 

  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости 
 • фиксација 

14.10.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена:  Затворене и отворне репозиције прелома и ишчашења су дефинисане на почетку овог 
поглавља  

1536  Затворена репозиција прелома петне кости, талуса или метатарзуса 

47609-00    Затворена репозиција прелома петне кости 

 Искључује: процедуру са ишчашењем  

 

47609-01    Затворена репозиција прелома петне кости са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47609-011   Затворена репозиција прелома петне кости са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47612-00    Затворена репозиција зглобног прелома петне кости  

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
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47612-01    Затворена репозиција зглобног прелома петне кости са унутрашњом 
 фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47612-011  Затворена репозиција зглобног прелома петне кости са спољашњом 
 фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47609-02    Затворена репозиција прелома талуса  

 Искључује: процедуру са ишчашењем  

 

47609-03    Затворена репозиција прелома талуса са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем  
 

47609-031   Затворена репозиција прелома талуса са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем  

 
47612-06    Затворена репозиција зглобног прелома талуса  

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47612-07    Затворена репозиција зглобног прелома талуса са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47612-071   Затворена репозиција зглобног прелома талуса са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47621-00    Затворена репозиција прелома тарзометатарзалног зглоба 
 
47621-01    Затворена репозиција прелома тарзометатарзалног зглоба са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47621-011   Затворена репозиција прелома тарзометатарзалног зглоба са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47636-00    Затворена репозиција прелома метатарзуса 
 
47636-01    Затворена репозиција прелома метатарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
47636-011  Затворена репозиција прелома метатарзуса са спољашњом фиксацијом 

1537  Затворена репозиција прелома скочног зглоба или прста на нози 

47600-00    Затворена репозиција прелома скочног зглоба са унутрашњом фиксацијом    
 синдесмозе фибуле или малеолуса 
 
47600-001  Затворена репозиција прелома скочног зглоба са спољашњом фиксацијом    
 синдесмозе фибуле или малеолуса 
 
47603-00    Затворена репозиција прелома скочног зглоба са унутрашњом фиксацијом  ≥ 2 
 синдесмозе фибуле или малеолуса 
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47603-001  Затворена репозиција прелома скочног зглоба са спољашњом фиксацијом  ≥ 2 
 синдесмозе фибуле или малеолуса 
 
47663-00    Затворена репозиција прелома чланка палца на нози 
 
47663-01    Затворена репозиција прелома чланка палца на нози са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47663-011  Затворена репозиција прелома чланка палца на нози са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47672-00    Затворена репозиција прелома чланка прста на нози, осим палца на нози 
 
47672-01    Затворена репозиција прелома чланка прста на нози, осим палца на нози, са  
 унутрашњом фиксацијом 
 
47672-011  Затворена репозиција прелома чланка прста на нози, осим палца на нози, са  
 спољашњом фиксацијом 
 
47597-00    Затворена репозиција прелома скочног зглоба 

1538  Отворена репозиција прелома петне кости, талуса или метатарзуса  

47630-00    Отворена репозиција прелома тарзуса 
 
47630-01    Отворена репозиција прелома тарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
47630-011  Отворена репозиција прелома тарзуса са спољашњом фиксацијом 
 
47615-00    Отворена репозиција прелома петне кости 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47615-01    Отворена репозиција прелома петне кости са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47615-011  Отворена репозиција прелома петне кости са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47615-02    Отворена репозиција прелома талуса 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47615-03    Отворена репозиција прелома талуса са унутрашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 

47615-031  Отворена репозиција прелома талуса са спољашњом фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47618-00    Отворена репозиција унутарзглобног прелома петне кости 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
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47618-01    Отворена репозиција унутарзглобног прелома петне кости са унутрашњом 
 фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 
 

47618-011  Отворена репозиција унутарзглобног прелома петне кости са спољашњом 
 фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47618-02    Отворена репозиција унутарзглобног прелома талуса 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 

47618-03    Отворена репозиција унутарзглобног прелома талуса са унутрашњом 
 фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 

47618-031   Отворена репозиција унутарзглобног прелома талуса са спољашњом 
 фиксацијом 

 Искључује: процедуру са ишчашењем 

 
47624-00    Отворена репозиција прелома тарзомететарзалног зглоба  
 
47624-01    Отворена репозиција прелома тарзометатарзалног зглоба са унутрашњом 
 фиксацијом 
 
47624-011  Отворена репозиција прелома тарзометатарзалног зглоба са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47639-00    Отворена репозиција прелома метатарзуса  
 
47639-01    Отворена репозиција прелома метатарзуса са унутрашњом фиксацијом 
 
47639-011   Отворена репозиција прелома метатарзуса са спољашњом фиксацијом 
 

1539  Отворена репозиција прелома скочног зглоба или прста на нози 

90558-00    Отворена репозиција прелома скочног зглоба 
 
47600-01    Отворена репозиција прелома скочног зглоба са унутрашњом фиксацијом 
 синдесмозе, фибуле или малеолуса 
 
47600-011  Отворена репозиција прелома скочног зглоба са спољашњом фиксацијом 
 синдесмозе, фибуле или малеолуса 
 
47603-01    Отворена репозиција прелома скочног зглоба са унутрашњом фиксацијом две 
 или више синдесмозе, фибуле или малеолуса 
 
47603-011  Отворена репозиција прелома скочног зглоба са спољашњом фиксацијом две 
 или више синдесмозе, фибуле или малеолуса 
 
47666-00    Отворена репозиција прелома чланка палца на нози 
 
47666-01   Отворена репозиција прелома чланка палца на нози са унутрашњом 
 фиксацијом 
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47666-011  Отворена репозиција прелома чланка палца на нози са спољашњом 
 фиксацијом 
 
47672-02    Отворена репозиција прелома чланка прста на нози, осим палца на нози 
 
47672-03    Отворена репозиција прелома чланка прста на нози, осим палца на нози, са  
   унутрашњом фиксацијом 
 
47672-031  Отворена репозиција прелома чланка прста на нози, осим палца на нози, са  
   спољашњом фиксацијом 

1540  Затворена репозиција ишчашења скочног зглоба или стопала 

47063-00    Затворена репозиција ишчашења скочног зглоба 

 Укључује: ишчашење тарзуса 

 
47063-01    Затворена репозиција ишчашења скочног зглоба са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује: ишчашење тарзуса 
 

47063-011   Затворена репозиција ишчашења скочног зглоба са спољашњом фиксацијом 

 Укључује: ишчашење тарзуса 

 
47609-06    Затворена репозиција ишчашења петне кости  
 
47609-07    Затворена репозиција ишчашења петне кости са унутрашњом фиксацијом 
 
47609-071  Затворена репозиција ишчашења петне кости са спољашњом фиксацијом 
 
47612-02    Затворена репозиција прелома петне кости са ишчашењем 
 Затворена репозиција унутарзглобног прелома петне кости са ишчашењем  
 

47612-03    Затворена репозиција прелома петне кости са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
 Затворена репозиција унутарзглобног прелома петне кости са ишчашењем и 
 унутрашњом фиксацијом  
 

47612-031  Затворена репозиција прелома петне кости са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 
 Затворена репозиција унутарзглобног прелома петне кости са ишчашењем и 
 спољашњом фиксацијом  

 
47609-04    Затворена репозиција ишчашења талуса  
 
47609-05    Затворена репозиција ишчашења талуса са унутрашњом фиксацијом 
 
47609-051  Затворена репозиција ишчашења талуса са спољашњом фиксацијом 
 
47612-04    Затворена репозиција прелома талуса са ишчашењем 
   Затворена репозиција унутарзглобног прелома талуса са ишчашењем  
 

47612-05    Затворена репозиција прелома талуса са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
  Затворена репозиција унутарзглобног прелома талуса са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
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47612-051   Затворена репозиција прелома талуса са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 
  Затворена репозиција унутарзглобног прелома талуса са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 

 
47069-00    Затворена репозиција ишчашења прста на нози 
 
47069-01    Затворена репозиција ишчашења прста на нози са унутрашњом фиксацијом 
 
47069-011   Затворена репозиција ишчашења прста на нози са спољашњом фиксацијом 
 

1541  Отворена репозиција ишчашења скочног зглоба или стопала 

47066-00    Отворена репозиција ишчашења скочног зглоба 

 Укључује:  ишчашење тарзуса 
 

47066-01    Отворена репозиција ишчашења скочног зглоба са унутрашњом фиксацијом 

 Укључује:  ишчашење тарзуса 

 

47066-011  Отворена репозиција ишчашења скочног зглоба са спољашњом фиксацијом 

 Укључује:  ишчашење тарзуса 

 
47615-04    Отворена репозиција ишчашења петне кости 
 
47615-05    Отворена репозиција ишчашења петне кости са унутрашњом фиксацијом  
 
47615-051  Отворена репозиција ишчашења петне кости са спољашњом фиксацијом  
 
47618-04    Отворена репозиција прелома петне кости са ишчашењем 
 Отворена репозиција зглобног прелома петне кости са ишчашењем  
 

47618-05    Отворена репозиција прелома петне кости са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
  Отворена репозиција зглобног прелома петне кости са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
 

47618-051  Отворена репозиција прелома петне кости са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 
  Отворена репозиција зглобног прелома петне кости са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 

 
47615-06    Отворена репозиција ишчашења талуса 
 
47615-07    Отворена репозиција ишчашења талуса са унутрашњом фиксацијом  
 
47615-071  Отворена репозиција ишчашења талуса са спољашњом фиксацијом  
 
47618-06    Отворена репозиција прелома талуса са ишчашењем  
 Отворена репозиција зглобног прелома талуса са ишчашењем 
  

47618-07    Отворена репозиција прелома талуса са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
 Отворена репозиција зглобног прелома талуса са ишчашењем и унутрашњом 
 фиксацијом 
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47618-071  Отворена репозиција прелома талуса са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 
 Отворена репозиција зглобног прелома талуса са ишчашењем и спољашњом 
 фиксацијом 

 
47072-00     Отворена репозиција ишчашења прста на нози 
 
47072-01     Отворена репозиција ишчашења прста на нози са унутрашњом фиксацијом  
 
47072-011  Отворена репозиција ишчашења прста на нози са спољашњом фиксацијом  

14.10.5 РЕПАРАЦИЈА 

1542  Репарација тетиве или лигамента скочног зглоба или стопала 

49812-00    Преношење тетиве или лигамента стопала 
 
 Искључује: преношење тетиве м. тибиалис: 
  • антериорно 
  • постериорно 

 
50339-00    Преношење тетиве м. тибиалис антериор на латералну колумну 

  Укључује: делимични или потпуни трансфер 

 
50342-00    Преношење тетиве м. тибиалис постериор кроз интеросеалну мембрану на  
 предњу или задњу страну стопала 
 
49709-00    Стабилизација скочног зглоба 
 
49718-01    Репарација Ахилове тетиве 
 Тенотомија 
 Дељење Ахилове тетиве 
 Инцизија Ахилове тетиве 

 
49724-00    Секундарна (одложена) репарација Ахилове тетиве 
 
49727-00    Продужавање Ахилове тетиве 
 
49728-00     Продужавање тетиве М. Gastrocnemius-а и/или М. Soleus-a 
 
49718-00    Остале репарације тетива у подручју скочног зглоба 

1543  Артродеза скочног зглоба, стопала или прста на нози 

49712-00    Артродеза скочног зглоба 
 
49815-00    Трострука артродеза стопала 
 
49845-00    Артродеза првог метатарзофалангеалног зглоба 
 
50118-00    Артродеза субталарног зглоба 
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90559-00    Артродеза прста на нози 

 Укључује: интерфалангеалну фузију 

 Искључује: процедуру за: 
  • канџасти прст на нози 
  • чекићасти прст на нози 

1544  Остали поступци репарација на скочном зглобу или стопалу 

49809-01    Отворена тенотомија у подручју стопала са тенопластиком 
 
49703-05    Артроскопска хондропластика скочног зглоба 
 
49703-03    Артроскопска репарација остеохондралног прелома скочног зглоба 
 
49800-00    Примарнa репарација тетива флексора или екстензора стопала 
 
49803-00    Секундарна репарација тетива флексора или екстензора стопала 
 
49857-00    Замена метатарзофалангеалног зглоба 
 Артропластика метатарзофалангеалног зглоба 

 
49715-00    Тотална артропластика скочног зглоба 
 Тотална замена зглоба скочног зглоба  

 
49716-00    Ревизиона артропластика скочног зглоба 
 Ревизија тоталне замене зглоба скочног зглоба  

 Укључује:  уклањање протезе 

 
49717-00    Ревизиона артропластика скочног зглоба са коштаним трансплантатом 
 Ревизија тоталне замене зглоба скочног зглоба са коштаним трансплантатом  

 Укључује:  узимање калема                                                                                                        

  уклањање протезе 
 

90599-00    Остале репарације скочног зглоба 

14.10.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1545  Поступци реконструкције на скочном зглобу или стопалу 

 Искључује: продужење Ахилове тетиве  
       Репарацију Ахилове тетиве: 
  • примарну 
  • секундарну (одложену) 
 

49724-01    Реконструкција Ахилове тетиве 
 
50336-00    Реконструкција конгениталног вертикалног талуса 

14.10.7 ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ 

1546  Поступци који се изводе због talipes equinovarus-а 

 Процедуре на стопалу 
 

50321-00     Опуштање talipes equinovarus-а, једнострано 
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50327-00     Опуштање talipes equinovarus-а, обострано 
 
50324-00     Ревизија опуштања talipes equinovarus-а, једнострано 
 
50324-01     Ревизија опуштања talipes equinovarus-а, обострано 
 

1547  Поступци који се изводе због халлуx валгус или халлуx ригидус 

 Укључује:  бунионектомију (ресекцију буниона) 
 

49821-00    Исправљање halux valgus-а или halux rigidus-а помоћу артропластике,  
 једнострано 
 
49824-00    Исправљање halux valgus-а или halux rigidus-а помоћу артропластике,  
 обострано 
 
49839-00    Исправљање halux valgus-а или halux rigidus-а помоћу артропластике са  
 инсерцијом протезе, једнострано 
 
49842-00    Исправљање halux valgus-а или halux rigidus-а помоћу артропластике са  
 инсерцијам протезе, обострано 
 
49827-00    Исправљање halux valgus-а преношењем тетиве м. адуктор халуцис-а,  
 једнострано 
 
49830-00    Исправљање halux valgus-а преношењем тетиве м. адуктор халуцис-а,  
 обострано 
 
49833-00    Исправљање halux valgus-а остеотомијом прве метатарзалне кости,  
 једнострано 
 Бунионектомија, једнострана, није на другом месту назначена 

 Укључује:  фиксацију 

  протезу 
 

49836-00    Исправљање halux valgus-а остеотомијом прве метатарзалне кости,  
                    обострано 
 Бунионектомy, двострана, није на другом месту назначена 

 Укључује: фиксацију 
  протезу 
 

49837-00    Исправљање halux valgus-а остеотомијом прве метатарзалне кости и  
 преношењем тетиве м. адуктор халуцис-а, једнострано 

 Укључује:  фиксацију 

  протезу 
 

49838-00    Исправљање halux valgus-а остеотомијом прве метатарзалне кости и  
 преношењем тетиве м. адуктор халуцис-а, обострано 

 Укључује:  фиксацију 
  протезу 

1548  Поступци који се изводе због осталих деформитета прсију на ногама  

49848-00    Исправљање чекићастог прста на нози 
 
49851-00    Исправљање чекићастог прста на нози са унутрашњом фиксацијом 
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49851-001   Исправљање чекићастог прста на нози са спољашњом фиксацијом 
 
49848-01    Исправљање канџастог прста на нози 
 
49851-01    Исправљање канџастог прста на нози са унутрашњом фиксацијом 
 
49851-011   Исправљање канџастог прста на нози са спољашњом фиксацијом 
 
50345-00    Опуштање хиперекстензионог деформитета прста на нози 

 Укључује: продужавање спољашњих тетива 
  Ослобађање контрактуре капсуле 
  V–Y пластику 
 

 
14.11 МУСКУЛОСКЕЛЕТНИ СИСИТЕМ ДРУГА МЕСТА 

Укључује:  кост 
 бурзу 
 фасцију 
 зглоб 
 капсулу зглоба 
 лигамент 
 мишић 
 меко ткиво 
 синовијску шупљину 
 тетиву 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

14.11.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА, УКЛАЊАЊЕ 

1550  Примена апарата за спољашњу фиксацију на остала места мускулоскелетног  
  система 

 Искључује: примену код фиксације вратног дела кичменог стуба 

50130-00    Примена спољашњег фиксатора, некласификована на другом месту 
  Апарат за спољашњу фиксацију примењен на кост или зглоб, некласификовано на 
 другом месту 

 Искључује: интермаксиларна фиксација мандибуле жицом 

       процедуру код прелома карлице 
       процедуру код репозиције прелома 

1552  Инјекција у остала места мускулоскелетног система 

47900-01    Инјекција у цисту у кости  

18360-00     Инјекција ботулинског токсина у меко ткиво некласификовано на другом месту  
 Инјекција ботулинског токсина (Ботоx) (Ботоxин) у: 
 • лигамент 
 • мишић 
 • тетиву 

90560-00     Инјекција другог средства у меко ткиво, некласификовано на другом месту 
 Инјекција средства у меко ткиво ради локалног ефекта некласификовано на другом 
 месту 

 Искључује: инјектирање средства ради системског ефекта  
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50124-01    Инјекција у зглоб или неку другу синовијску шупљину, није на другом месту  
 класификована 
 Инјекција средства у зглоб или неку другу синовијску шупљину ради локалног ефекта 
 некласификованa на другом месту 
 Инјекција: 
 • у бурзу: 
     • кортикостероида 
     • локалног анестетика 

1553  Аспирација из осталих места мускулоскелетног система 

47900-00  Аспирација коштане цисте 

 Искључује: аспиративну биопсију цисте вилице  

 
50124-00    Аспирација зглоба или неке друге синовијске шупљине, није на другом месту   
 класификована 
 Аспирација бурзе 

90563-00  Аспирација меког ткива, некласификована на другом месту 

1554  Остале процедуре примене, инсерције или одстрањења на осталим местима  
  мускулоскелетног система 

90561-00    Инсерција или замена стимулатора скелетних мишића 
 
47921-00    Инсерција унутрашњег фиксатора кости, некласификовано на другом месту 
 Поновна инсерција апарата за унутрашњу фиксацију  
 Ревизија апарата за унутрашњу фиксацију  

 Укључује: инсерција: 
  • клина 
  • плоче 
  • жице 

 Искључује: процедуру код репозиције прелома или ишчашења – шифру изоставити 
 

47920-00    Инсерција стимулатора раста кости 

 Искључује: неинцизионо постављање стимулатора раста кости 
 

50309-00    Прилагођавање прстена фиксатора кости или сличног уређаја                                  
                    Корекција апарата по Илизарову 

 Укључује:  инсерција клина за фиксирање 
    уклањање клина за фиксирање 
 

30225-00    Поновна инсерција дрена за дренажу апсцеса  меког ткива 
 
47927-01    Одстрањење клина, завртња или жице из кости 

 Искључује: процедуру са одстрањењем плоче, шипке или клина 
 

47927-00    Одстрањење клина, завртња или жице, некласификовано на другом месту 

 Искључује: процедуру са максиле, мандибуле или зигома 
       процедуру са одстрањењем плоче, шипке или клина 
 

47930-01    Одстрањење плоче или интрамедуларног клина из кости 
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47930-00    Одстрањење плоче или интрамедуларног клина, некласификовано на другом 
 месту 
 
47948-00    Одстрањење средства за имобилизацију                                                           
                   Одстрањење ожичења зуба, сплинта или лучне шине 

 Напомена: Средства за имобилизацију су дефинисана на почетку мускулоскелетног  
  поглавља 
 

90566-00    Одстрањење стимулатора скелетног мишића 

 Искључује: процедуру замене 

14.11.2 ИНЦИЗИЈА 

1555  Процедуре инцизије на зглобовима на другим местима мускулоскелетног  
  система 

50100-00    Артроскопија зглоба, некласификована на другом месту 

 Искључује: процедуру код: 
  • биопсије 

 
50103-00    Артротомија зглоба, некласификована на другом месту 
 
50112-00    Опуштање контрактуре зглоба, некласификовано на другом месту 
 Корекција флексионе или екстензионе контрактуре зглоба некласификовано на другом 
 месту 

 
90570-00    Опуштање капсуле зглоба, лигамента или хрскавице, некласификовано на   
                   другом месту 
 
 Опуштање: 
 • адхерентне или констриктивне зглобне капсуле, ако другачије није назначено 
 • зглоба ако другачије није назначено 
 • лигамента ако другачије није назначено 

1556  Процедуре инцизије на костима на другим местима мускулоскелетног система 

48400-00   Остеотомија (кортикотомија) акцесорне кости 
 
90569-00    Остеотомија (кортикотомија), некласификована на другом месту 
 Инцизија кости , ако другачије није назначено 

 
48512-00    Епифизеолиза 

1557  Процедуре инцизије на тетивама и тетивним овојницама на осталим местима  
  мускулоскелетног система 

47960-00    Субкутана тенотомија, некласификована на другом месту 

47963-00  Отворена тенотомија, некласификована на другом месту 

1558  Инцизија фасције на осталим местима  мускулоскелетног система  

90567-00    Фасциотомија због исхемије горњег екстремитета 

90567-01     Фасциотомија због исхемије доњег екстремитета 
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30226-00    Фасциотомија, некласификована на другом месту 
  Декомпресивна фасциотомија, некласификовано на другом месту  

1559  Процедуре инцизије на осталим местима мускулоскелетног система 

90568-00    Инцизија мишића, некласификована на другом месту 
                    Лечење хипертрофије m. Masseter- a 
  Миотомија, ако другачије није назначено  

 
90568-01    Инцизија бурзе, некласификована на другом месту 
 Бурзотомија, ако другачије није назначено 

 
90568-02    Инцизија меког ткива, некласификована на другом месту 
 Дељење меког ткива, ако другачије није назначено 

 
30224-00    Перкутана дренажа апсцеса меког ткива 

 Укључује: апсцес меког ткива са  задњице 

 Искључује: процедуру са: 

  • коже и поткожног ткива  
  • специфичних места класификованих другде 

 
30223-03    Инцизија и дренажа апсцеса меког ткива 
 
30068-00    Одстрањење странога тела из меког ткива, некласификовано на другом месту 
 
90571-00    Раздвајање адхезија меког ткива, некласификовано на другом месту 

14.11.3 ЕКСЦИЗИЈА 

1560  Биопсија на осталим местима мускулоскелетног система 

50100-01   Артроскопска биопсија зглоба, некласификована на другом месту 

 Искључује: процедуру за темпоромандибуларни зглоб 

 
50200-00    Биопсија кости, некласификована на другом месту 
 
30094-00    Перкутана биопсија меких ткива (иглом) 

  Укључује:  бурзу 
      фасцију 
      мишић 
      тетиву 

30075-01  Биопсија меког ткива 

  Укључује:  бурзу 
      фасцију 
      мишић 
      тетиву 

1561  Процедуре ексцизије на зглобовима на осталим местима мускулоскелетног  
  система 

90608-01    Артроскопско прибављање хрскавице 
 
90608-00    Прибављање хрскавице 
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90574-00  Ексцизија лезије зглоба, некласификована на другом месту 
 Ексцизија лезије: 
 • хрскавице 
 • лигамента 

 
50104-00    Синовијектомија зглоба, некласификована на другом месту 

90574-01  Ексцизија зглоба, некласификовано на другом месту 
 Дебридман зглоба, ако другачије није назначено  
 Ексцизија: 
 • хрскавице 
 • лигамента 
 
 Искључује: ексцизију: 
      • хрскавице обухваћена лезијом коже  

       • лезије зглоба, некласификована на другом месту  

1562  Ресекција у блоку код тумора меких ткива који захвата дуге кости 

 Ресекција у блоку: 
 • дезмоидног тумора 
 • фиброматозе 
 • неурофиброматосе 
 • неурофиброзе 

 Укључује:  ексцизију меког ткива 
       широку ексцизију меког ткива 

 Напомена: Изводи се код лезије малигнитета меког ткива које захвата дуге кости 

 Искључује: процедуру код додатне реконструкције  
 

50212-00    Ресекција у блоку код малигнитета меког ткива који захвата дуге кости горњег  
 екстремитета 

  Укључује: раме                                                                                                                               
   хумерус 
       улну 
       радијус 
 

50212-01    Ресекција у блоку код малигнитета меког ткива који захвата дуге кости доњег   
                   екстремитета 

  Укључује: фемур 
       фибулу 
       тибију 

1563             Остале процедуре ексцизије на костима на другим местима мускулоскелетног 
  система 

48400-01  Остектомија акцесорне кости 

90572-00  Остектомија, некласификована на другом месту 
 Ексцизија кости, ако другачије није назначено 

 Искључује : процедуру за кост обухваћену лезијом коже 
 

47933-02     Аблација егзостозе мале кости, некласификована на другом месту 

 Искључује: процедуру за кост: 

 • стопала 
 • шаке 
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47936-00    Аблација егзостозе велике кости 

  Укључује:  фемур 

  фибулу 
  раме 
  карлицу 
  улну 
  тибију 
  радијус 
 

90573-00    Секвестректомија осталих и неспецифичних места мускулоскелетног система 

  Укључује:  паковање антибиотског коштаног цемента 
  бушење кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пресађивање кости  
 • фиксација  
 • надокнада дефекта (блок 1578) 

30241-00     Ексцизија лезије кости, некласификована на другом месту 
 Ексцизија бенигног тумора кости ако другачије није назначено  

 Искључује: процедуру код анатомски специфичног алографта 
 

50230-00    Ресекција лезија кости са анатомски специфичним алографтом 
 
50203-00    Маргинална ексцизија лезија кости 
 
50206-00    Маргинална ексцизија лезија кости са криотерапијом дефекта 
 
47726-00    Узимање калема кости кроз одвојену инцизију 
  
  Искључује: код исте инцизије - шифру изоставити  
   процедуру са ринопластиком 

 
47732-00     Узимање калема кости са васкуларном петељком 
  
  Искључује: код исте инцизије - шифру изоставити 

1564  Процедуре ексцизије на тетивама на осталим местима мускулоскелетног  
  система 

47969-00   Теносиновијектомија, некласификована на другом месту 
    Тенонектомија , некласификовано на другом месту  

 
90578-00    Прибављање тетиве због обликовања графта 
 
30107-00    Ексцизија ганглиона, некласификована на другом месту 
 Ексцизија омотача тетиве, ако другачије није назначено 
 Ганглионектомија, ако другачије није назначено 

1565  Процедуре ексцизије на мишићима на осталим местима мускулоскелетног  
  система  

30103-00     Ексцизија синуса који захвата мишић и дубоко ткиво, некласификована на 
 другом месту 
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30229-00     Ексцизија мишића, некласификована на другом месту 
 

 Искључује : ексцизију лезије мишића, некласификована на другом месту 

       процедуру за мишић обухваћен лезијом коже  
 

90577-00     Узимање калема мишића или фасције 

1566  Процедуре ексцизије на осталим местима мускулоскелетног система 

31340-00    Ексцизија мишића, кости или хрскавице због лезије коже 

 Прво шифрирати: 

  • ексцизију лезије коже  

 
90579-00    Фасциектомија, некласификована на другом месту 
 
30107-01    Ексцизија мале бурзе 
 Бурзектомија,  некласификовано на другом месту 

 Укључује: процедуру код шаке 

 
30111-00    Ексцизија велике бурзе 
 Ексцизија бурзе са: 
 • калканеуса 
 • олекранона 
 • пателе 

 
31350-00   Ексцизија лезије меког ткива, некласификована на другом месту 
 Ексцизија лезије меког ткива,  некласификовано на другом месту 
 Укључује: 
    • дезмоидни тумор 
    • фиброматозу 
    • неурофиброматосу 
    • неурофиброзу 

  Искључује: Бејкерову цисту 

  ексцизију мишића, кости или хрскавице захваћене лезијом коже 
  ресекцију лезије меког ткива која захвата:  
  • дуге кости: 
  • доњег екстремитета 
  • горњег екстремитета 
  • карлице 
  • сакрума 
  • скапула 
  • раменог зглоба 
  • кичме, некласификовано на другом месту 

90575-00     Ексцизија меког ткива, некласификована на другом месту 
 
30023-00    Ексцизијски дебридман меког ткива 
 Ексцизијски дебридеман меког ткива због: 
 • инфекције 
 • исхемијског, некротичног или гангренозног ткива 
 • чира 
 • ране 

 Искључује: ексцизијски дебридман: 
  • опекотине  
  • места отвореног прелома 
  • коже и поткожног ткива 
  • меког ткива који захвата кост или хрскавицу  
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30023-01    Ексцизијски дебридман меког ткива који захвата кост или хрскавицу 
 Ексцизијски дебридман меког ткива, који захвата кост или хрскавицу због: 
 • инфекције 
 • исхемијског, некрозног или гангренозног ткива 
 • чира 
 • ране 

 Искључује: ексцизијски дебридман места отвореног прелома 

 
90580-00    Дебридман места отвореног прелома 

 Искључује: процедуру код отворене репозиције прелома – шифру изоставити 
 

44376-00    Реампутација ампутацијског патрљка 
 Ревизија ампутацијског патрљка 

 Искључује: дебридман ампутацијског патрљка 
       ревизију ампутацијског патрљка шаке 

14.11.4 РЕПОЗИЦИЈА 

Напомена: Застворене и отворене репозиције прелома и ишчашења су дефинисане на почетку овог 
поглавља 

1567  Процедуре репозиције на осталим местима мускулоскелетног система  

90581-00    Репозиција одвојених епифиза, некласификована на другом месту 

 Искључује: процедуру код: 
  • фемура 
  • улне 
  • радијуса 

14.11.5 РЕПАРАЦИЈА 

1568  Ушивање на осталим местима мускулоскелетног система 

90582-00  Ушивање лигамента, некласификовано на другом месту 

90582-01  Ушивање тетиве, некласификовано на другом месту 
 Одложено ушивање тетиве 

 
90582-02     Ушивање мишића или фасције,некласификовано на другом месту 

1569  Пресађивање за остала места на  мускулоскелетном систему 

48239-00    Пресађивање кости, некласификовано на другом месту 
  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање кости за пресађивање кроз одвојену инцизију 

 
48242-00    Пресађивање кости са унутрашњом фиксацијом, некласификовано на другом 
 месту 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање кости за пресађивање кроз одвојену инцизију  
 

90583-00    Пресађивање тетиве, некласификовано на другом месту 

90583-01     Пресађивање мишића, некласификовано на другом месту 
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50206-01    Маргинална ексцизија тумора кости са применом аутографта за дефект 
 
50206-02   Маргинална ексцизија тумора кости са применом алографта за дефект 
 
50206-03    Маргинална ексцизија тумора кости са цементирањем дефекта 
 

1570  Ресекција у блоку код лезије кости са  репарацијом на другим местима  
  мускулоскелетног система 

50227-00    Ресекција у блоку код лезије кости са применом анатомски специфичног  
   алографта 
 
50227-01    Ресекција у блоку код лезије кости са применом анатомски специфичног  
  аутографта 
 
50218-00    Ресекција у блоку код лезије дуге кости горњег екстремитета са артродезом  
                   суседног зглоба 

  Укључује:  процедуру код лезије: 
  • фемура 
  • фибуле                                                                                                                            
  • тибије 
 

50218-01   Ресекција у блоку код лезије дуге кости горњег екстремитета са заменом  
                  суседног зглоба 

  Укључује:  процедуру код лезије: 
  • фемура 
  • фибуле                                                                                                                            
  • тибије 
 

50218-02   Ресекција у блоку код лезије дуге кости доњег екстремитета са артродезом  
                  суседног зглоба 

  Укључује:  процедуру код лезије: 

  • фемура 
   • фибуле 
   • тибије 
 

50218-03    Ресекција у блоку код лезије дуге кости доњег екстремитета са заменом  
 суседног зглоба 

                     Укључује:  процедуру код лезије: 

   • фемура 
   • фибуле 
   • тибије 

1571  Остале процедуре репарација кости на осталим местима мусцкулоскелетног  
  система 

50106-00    Стабилизација зглоба, некласификована на другом месту 

 Укључује:  репарација лигамента  

 
50109-00    Артродеза зглоба, некласификована на другом месту 
 
 
 



429 
 

 
48509-00    Епифизеодеза, некласификована на другом месту 
  Хемиепифизеодеза, некласификовано на другом месту 

 Искључује: процедуру код: 

  • фемура 
  • фибуле 
  • тибије 

90588-00  Остеоклазија 

 Искључује: процедуру код носне шкољке 

50127-00  Артропластика зглоба, некласификована на другом месту 

90589-00  Репарација кости, некласификована на другом месту 

1572     Остале процедуре репарације на тетивама на другим местима    
  мускулоскелетног система 

 Искључује: репарацију: 
  • Ахилове тетиве (главна тетива скочног зглоба) 
  • тетива стопала 
 

47966-00    Преношење тетиве или лигамента, некласификовано на другом месту  
 Трансплантација тетиве или лигамента, некласификовано на другом месту 

90584-00  Транспозиција тетиве, некласификована на другом месту 

47963-01  Тенопластика, некласификована на другом месту 
 Тенодеза, некласификована на другом месту 

90584-01  Поновно учвршћење тетиве, некласификовано на другом месту 

47954-00  Репарација тетиве, некласификована на другом месту 
 Тетивни графт, некласификован на другом месту 
 Ресекција тетиве, некласификована на другом месту 

 Искључује: процедуру код шаке 
 

47972-00    Отворени поступак на овојници тетиве, некласификован на другом месту 
 експлорација   }  
 инцизија    }  овојнице тетиве, некласификовано на другом месту 
 опуштање    }  
 ушивање    }  
 
 Искључује: инцизију или опуштање овојнице тетиве шаке 

47957-00  Продужење тетиве, некласификовано на другом месту 
 Продужење мишића, некласификовано на другом месту 
  
  Искључује: продужење Ахилове тетиве  
  процедуру код опуштања: 
  • контрактуре бутине 
  • хиперекстензионог деформитета прста на нози 
  • контрактуре колена 

1573  Остале процедуре репарација на мишићима на другим местима   
  мускулоскелетног система 

30235-00    Репарација руптурираног мишића, некласификована на другом месту 
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47966-01  Трансфер мишића, некласификована на другом месту 
 Транспозиција мишића, некласификована на другом месту 

90585-00  Реинсерција мишића, некласификована на другом месту 

90586-00  Остале пластично-хируршке процедуре на мишићу, некласификоване на  
  другом месту 

1574  Остале процедуре репарације на другим местима мускулоскелетног система  

90589-01  Репарација лигамента, некласификована на другом месту 
 
 Искључује: транспозицију лигамента 

30238-00  Репарација фасције, некласификована на другом месту 
 Продужење фасције 
 Фасциопластика 
 Набирање фасције (пликација) 

14.11.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1575  Ресекција у блоку код лезија меких ткива који захвата дуге кости са   
  реконструкцијом  

 
50215-00     Ресекција у блоку код лезије меких ткива који захвата дуге кости горњег  
 екстремитета са интеркаларном реконструкцијом помоћу протезе 
 
50215-01     Ресекција у блоку код лезије меких ткива који захвата дуге кости горњег  
 екстремитета са интеркаларном реконструкцијом помоћу алографта 
 
50215-02     Ресекција у блоку код лезије меких ткива који захвата дуге кости горњег  
 екстремитета са интеркаларном реконструкцијом помоћу аутографта 
 
50215-03     Ресекција у блоку код лезије меких ткива који захвата дуге кости доњег  
 екстремитета са интеркаларном реконструкцијом помоћу протезе 
 
50215-04     Ресекција у блоку код лезије меких ткива који захвата дуге кости доњег  
 екстремитета са интеркаларном реконструкцијом помоћу алографта 
 
50215-05     Ресекција у блоку код лезије меких ткива који захвата дуге кости доњег  
 екстремитета са интеркаларном реконструкцијом помоћу аутографта 

1576  Остале процедуре реконструкције на другим местима мускулоскелетног  
  система 

90590-00    Реконструкција везивне овојнице тетиве или пулеја, није на другом месту  
 Класификована 
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14.11.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1578  Реконструкција уда 

50303-00  Продужење екстремитета 

  Укључује: примену прстенастог фиксатора (на пр.Илизаров) или сличних дистракционо    
   компресивних апарата 
  монофокална остеотомија/кортикотомија 

 Напомена:Изводи се код продужења кратких удова због различитих узрока.  Кост се 
 сече и фиксатор се поставља током хируршког захвата.  После захвата, фиксаторски 
 продуживачи се редовно окрећу, доводећи до постептног продужења кости 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • корекција коштаног деформитета 
 • транспозиција живаца 
 • неуролиза 
 • трансартикуларна фиксација 

 Искључује: биполарно продужење екстремитета 

50306-00  Продужење екстремитета, биполарно 

 Обухвта: примену прстенастог фиксатора (нпр. Илизаров) или сличних дистракционо- 
   компресивних апарата 
  остеотомију/остектомију 

 Напомена: Биполарно продужење укључује сечење исте кости на два места.  
 Продужење екстремитета се изводи на окрајцима који су кратки из било ког разлога.  
 Кост се сече и поставља се фиксатор током хируршког захвата.  После захвата, 
 фиксаторски продуживачи се редовно окрећу доводећи до постепеног продужења кости. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • корекција коштаног деформитета 
 • транспозиција живаца 
 • неуролиза 
 • трансартикуларна фиксација 

90604-00  Корекција коштаног деформитета 
 Акутна или постепена корекција коштаног деформитета помоћу спољашњег фиксатора 

  Укључује: примену апарата за спољашњу фиксацију  
  унипланарну, бипланарну и мултипланарну корекцију 
  остеотомију/остектомију 

 Напомена: Акутна корекција укључује остеотомију/остектомију и тренутну корекцију 
 коштаног деформитета.  Овако апарат за фиксацију одмах стабилизује кост у новом 
 положају.  Постепена или лагана корекција укључује остеотомију/остектомију и 
 постепену корекцију коштаног деформитета помоћу апарата за фиксацију 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • продужење екстремитета 

 Искључује: корекцију деформитета зглоба 
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90605-00    Компресија са остеосинтезом и дистракционом остеогенезом методом по  
                    Илизарову 

 Напомена: Изводи се за замену недостајућег сегмента кости.  Регенерисани сегмент 
 кости се транспортује у дефект, крајеви се компримују а кост се постепено издужује при 
 чему долази до продужења екстремитета.  Такође може да се користи за спајање кости 
 (након раздвојености). 

 Искључује: само компресивну остеосинтезу 
       само дистракциону остеогенезу 
       продужавање екстремитета 

 
90605-01    Остеосинтеза, некласификована на другом месту 
 Компресијска остеосинтеза 
 Дистракциона остеосинтеза 
 Метода по Илизарову 

 Напомена: Изводи се код васкуларне инсуфијенције или за уклањање дефекта коштане 

 шупљине  

 Искључује: компресију са остеосинтезом и дистракционом остеогенезом 
  дистракцијску остеогенезу мандибуле 

50300-00  Трансартикуларна фиксација  
 Артикуларна дистракција  
 Постепена (лагана) корекција деформитета зглоба са прстенастим фиксатором или 
 сличним апаратом 

 Укључује:  Митковић                                                                                                                   
   Хофманов (Hoffman) 
  Илизаров (Ilizarov) 
  Ортхофикс (Ortofix) и сл. 

1579  Остале процедуре на другим местима мускулоскелетног система 

50102-00    Артроскопски поступци на зглобу, некласификовани на другом месту 
 
90592-00    Раздвајање симетрично спојених сијамских близанаца 

90592-01  Раздвајање асиметрично спојених сијамских близанаца 
 Раздвајање спојених близанаца ,некласификовано на другом месту 

 
32200-00    Деваскуларизација дисталног мишића 

90609-00  Разарање кости 
 Разарање ласером   }  
 Радиофреквентна аблација  }  лезије кости 
 

90593-00    Остали дијагностички поступци на мишићима, тетивама, фасцијама или   
                     бурзама, некласификовани на другом месту  
 
 Напомена: За нехируршке дијагностичке процедуре видети Поглавље 18 

 
90594-00    Остали дијагностички поступци на костима или зглобовима, некласификовани 
 на другом месту 

 Напомена: За нехируршке дијагностичке процедуре видети Поглавље 18 

 Искључује: биопсију кости 
 

90593-01    Остали поступци на мишићима, тетивама, фасцијама или бурзама,    
 некласификовани на другом месту 



433 
 

90595-00    Остали поступци на мускулоскелетном систему, некласификовани на другом  
 месту  
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ПЕТНАЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

15. ДЕРМАТОЛОШКЕ И ПРОЦЕДУРЕ ПЛАСТИЧНЕ 
ХИРУРГИЈЕ 
(БЛОКОВИ 1600–1718) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

15.1 КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО 

Укључује:  фоликуле длаке 
                    мукозну мемебрану 
                    нокте 
                    знојне жлезде 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

15.1.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

1600  Превијање опекотине 

 Промена завоја на опекотини 
 Превијање трансплантата на опекотини 

 Искључује: обрада (дебридмент) опекотине на истој области  

  трансплантат на истој области  

30010-00  Превијање опекотине, мање од 10% површине тела је превијено 

30014-00  Превијање опекотине, 10% и више посто површине тела је превијено 

1601  Превијање осталих рана 

30055-00  Превијање ране 
 Промена завоја 
 Замена паковања ране или дрена 

 Укључује:  уклањање шавова 

 Искључује: реинсерција цевчице за дренажу апсцеса на меком ткиву  
  процедуру са опекотином  

1602  Примена средства у кожи и поткожном ткиву 

90660-00  Примена средства у кожи и поткожном ткиву 
 Инјекција: 
 • аутологног масног ткива 
 • колагена 
 • силикона 

 Напомена: Обавља се за корекцију: 
 • деформитиета контура  
 • улегнутог ожиљка 
 • бубуљица 
 • бора у вези са мишићима 

 Искључује: примену средства у лезији на кожи  
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30207-00  Примена средства у лезијама на кожи 
 Инјекција у келоидни ожиљак 
 Инјекција: 
 • Хидрокортизона 
 • Интерферона 

1603  Уклањање страног тела из коже и поткожног ткива 

 Искључује: процедуру са инцизијом  

30061-00  Уклањање страног тела из коже и поткожног ткива без инцизије 

1604  Остале процедуре примене, инсерције и уклањања на кожи и поткожном ткиву 

96210-00     Екстерна примена живог организма на кожу                                                  
  Хидуротерапија                                                                                                                 
  Терапија пијавицама                                                                                                           
  Обрада ране (дебридман) ларвама 

30216-00  Аспирација хематома из коже и поткожног ткива 

 Укључује: нокат (лежиште) 

30216-01  Аспирација апсцеса из коже и поткожног ткива 

 Укључује: нокат (лежиште) 

30216-02  Остале аспирације из коже и поткожног ткива 
 Аспирација серома из коже и поткожног ткива 

 Укључује: нокат (лежиште) 

45019-00  Хемијска абразија целог лица 

 Напомена: Обавља се код коже тешко оштећене сунцем 

38285-00  Инсерција поткожно имплантираног уређаја за мониторинг 
 Инсерција: 
 • монитора за догађаје у кардио систему  
 • имплантираног спиралног (лооп) рикордера којег активира пацијент (ИЛР) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • мониторинг догађаја у кардио систему  

39134-01  Инсерција поткожно имплантираног неуростимулатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција електрода: 
    • епидуралних  
    • интракранијалих  
    • перифералних  
    • сакралних  

38285-01  Ревизија поткожно имплантираног уређаја за мониторинг 
 Замена: 
 • монитора за догађаје у кардио систему  
 • имплантираног рикордера којег активира пацијент (ИЛР) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • мониторинг догађаја у кардио систему  
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38286-00  Уклањање поткожно имплантираног уређаја за мониторинг 
 Уклањање: 
 • монитора за догађаје у кардио систему  
 • имплантираног рикордера којег активира пацијент (ИЛР) 

 Искључује: процедуру са ревизијом  

39135-00  Уклањање поткожно имплантираног неуростимулатора 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање електрода: 
 • епидуралних  
 • интракранијалних  
 • перифералних  
 • сакралних  

15.1.2 ИНЦИЗИЈА 

1605  Уклањање страног тела из коже и поткожног ткива инцизијом 

30064-00  Уклањање страног тела из коже и поткожног ткива инцизијом 

 Укључује: експлорацију 

1606  Инцизија и дренажа коже и поткожног ткива 

30223-00  Инцизија и дренажа хематома коже и поткожног ткива 

30223-01  Инцизија и дренажа апсцеса коже и поткожног ткива 
 Инцизија и дренажа целулита 

30223-02  Остале инцизије и дренаже коже и поткожног ткива 
 Инцизија и дренажа: 
 • карбункула 
 • фурункула 

1607  Опуштање коже и поткожног ткива 

 Искључује: опуштање контрактуре опекотине  

45515-01  Опуштање контрактуре коже и поткожног ткива 
 Раздвајање паучинасте прегибне контрактуре 
 Z-пластика контрактуре 

45054-00  Есхаротомија 
 Инцизија: 
 • опекотине 
 • есхара 

1608  Остале процедуре инцизије на кожи и поткожном ткиву 

90661-00  Остале инцизије коже и поткожног ткива 
 Експлорација: 
 • синуса коже и поткожног ткива (некласификовано на другом месту) 
 • коже и поткожног ткива за страно тело које није пронађено 
 • синуса коже и поткожног ткива (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: процедуру са дренажом  
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15.1.3 ДЕСТРУКЦИЈА 

Укључује: каутеризацију 
                   криотерапију 
                   дијатермија 
                   процедуре ласером 
                   серијску киретажу 

Искључује: ексцизију било којим другим методом 

1609  Терапија коже псораленима и ултраљубичастим А зрацима [ПУВА] 

 Фотохемотерапија коже 

14053-00  Терапија шаке ултраљубичастим А зрацима и псораленима 

14053-01  Терапија стопала ултраљубичастим А зрацима и псораленима 

14053-02  Терапија шаке и стопала ултраљубичастим А зрацима и псораленима 

14050-00  Терапија осталих области ултраљубичастим А зрацима и псораленима 
 Терапија псораленима и ултраљубичастим А зрацима: 
 • целог тела 
 • код новорођенчета 

1610  Терапија коже ултраљубичастим Б зрацима [УВБ] 

 Фототерапија коже ултраљубичастим Б зрацима уског спектра 
 Фототерапија коже ултраљубичастим Б зрацима 

14053-03  Терапија шаке ултраљубичастим Б зрацима 

 Искључује: уски спектар УВБ  

14053-04  Терапија стопала ултраљубичастим Б зрацима 

 Искључује: уски спектар УВБ  

14053-05  Терапија шаке и стопала ултраљубичастим Б зрацима 

 Искључује: уски спектар УВБ  

14050-01  Терапија осталих области ултраљубичастим Б зрацима 
 Терапија ултраљубичастим Б зрацима: 
 • целог тела 
 • код новорођенчета 

 Искључује: уски спектар УВБ  

14053-06  Терапија шаке ултраљубичастим Б зрацима уског спектра 

14053-07  Терапија стопала ултраљубичастим Б зрацима уског спектра 

14053-08  Терапија шаке и стопала ултраљубичастим Б зрацима уског спектра 

14050-02  Терапија осталих области ултраљубичастим Б зрацима уског спектра 
 Терапија ултраљубичастим Б зрацима уског спектра: 
 • целог тела 
 • код новорођенчета 

1611  Остале процедуре фототерапије коже 

90677-00  Остале процедуре фототерапије, на кожи 
 Фототерапија новорођенчета (некласификована на другом месту) 
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1612  Деструкција лезија на кожи или хрскавици 

 Искључује: процедуру са ексцизијом брадавице: 

 • аналне  
 • палмарне  
 • пенилне  
 • плантарне  
 • специфичне области (које нигде нису класификоване)  
 • уретралне  
 • вагинале  
 • вулварне  

30195-00  Киретажа лезије на кожи, појединачна лезија 
  
 Укључује: криотерапију 
     дијатермију 

30195-01  Киретажа лезије на кожи, вишеструке лезије 

 Укључује: криотерапију 
  дијатермију 

30190-00  Ласерска терапија лезија на лицу или врату 
 Процедура ласером за: 
 • ангиофибром      } 
 • капиларни ангиом      } 
 • трихоепителиом      }         лица или врата 
 • тумор (некласификован на другом месту)     }  

30195-02  Ласерска терапија лезија на кожи, појединачна лезија 
 Фотокоагулација лезије на кожи ласером, појединачна лезија 

 Укључује:  криотерапију 

        дијатермију 

 Искључује: лице 
       врат  
       ожиљак 
       тетоважу  

30195-03  Ласерска терапија лезија на кожи, вишеструке лезије 
 Фотокоагулација лезије на кожи ласером, вишеструке лезије 

 Укључује: криотерапију 
       дијатермију 

 Искључује: лице 

       врат  
       ожиљак 
       тетоважу  

30195-04  Криотерапија лезија на кожи, појединачна лезија 

 Искључује: процедуру: 
  • на хрскавици  
  • на оралној мукози  
  • са киретажом  
  • са деструкцијом ласером  
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30195-05  Криотерапија лезија на кожи, вишеструке лезије 

 Искључује: процедуру: 

  • на хрскавици  
  • на оралној мукози  
  • са киретажом  
  • са деструкцијом ласером  

30205-00  Криотерапија лезија које захватају кожу и хрскавицу, појединачна лезија 

30205-01  Криотерапија лезија које захватају кожу и хрскавицу, вишеструке лезије 

52034-00  Криотерапија лезија оралне мукозе 

30195-06  Електротерапија лезија на кожи, појединачна лезија 
 Дијатермија  
 Електродесикација лезија на кожи, појединачна лезија 
 Фулгурација  
 Галванокаутеризација  

 Искључује: каутеризацију васкуларне аномалије 
  дијатермију телеангектазија главе и врата  

30195-07  Електротерапија лезија на кожи, вишеструке лезије 
 Дијатермија  
 Електродесикација лезија на кожи, вишеструке лезије 
 Фулгурација  
 Галванокаутеризација  

 Искључује: каутеризација васкуларне аномалије  
  дијатермија телангиектазија главе или врата  

30192-00  Остале деструкције лезија на кожи 

1615  Обнављање површине коже ласером 

 Ласерска терапија ожиљка 

 Укључује: процедуру на ожиљку од опекотине 

 Искључује: процедуру за: 
  • ринофиму  
  • вермилион  

45025-00  CО2 ласерско обнављање површине коже на врату 

45025-01  CО2 ласерско обнављање површине коже на једној естетској области лица 
 CО2 ласерско обнављање површине коже на једној области само: 
 • образа, једнострано 
 • браде 
 • чело 
 • усне - горње 
 • носа 

45026-00  CО2 ласерско обнављање површине коже на две или више естетских области  
  лица 

45025-02  CО2 ласерско обнављање површине коже на осталим областима 
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1616  Абразивна терапија коже 

45021-00     Абразивна терапија коже на једној естетској области лица 
 Абразивна терапија коже на једној области само: 
 • образа, једнострано 
 • браде 
 • чело 
 • усне - горње 
 • носа 
 

45024-00    Абразивна терапија коже на две или више естетских области лица 

45021-01  Абразивна терапија коже на осталим областима 

1617  Остале процедуре деструкције на кожи и поткожном ткиву 

90663-00  Лигатура дермалних додатака 

90662-00  Ласерски третман тетоваже 

45652-00  Аблација ринофиме ласером 
 Ексцизија ринофиме ласером 

 Укључује: Угљен диоксид (CО2) 
     Ербијум 

45669-00  Аблација вермилиона ласером 
 Вермилионектомија ласером 

 Укључује: Угљен диоксид (CО2) 

      Ербијум 

15.1.4 ЕКСЦИЗИЈА 

Искључује: процедуру код васкуларне аномалије  

1618  Биопсија коже и поткожног ткива 

30071-00  Биопсија коже и поткожног ткива 

1619  Уклањање брадавице или молуски (moluscum contagiosum) 

 Укључује: каутеризацију 

    криотерапију 
   киретажу 
    дијатермију 
    ексцизију 
    процедуру ласером 

 Искључује: уклањање брадавице: 
  • аналне  
  • пенилне, ендоскопске  
  • уретралне, ендоскопске  
  • вагиналне  
  • вулвалне  

30189-00  Уклањање молуске (molluscum contagiosum) 

30186-00  Уклањање брадавице са табана 

30186-01  Уклањање брадавице са длана 
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30189-01  Уклањање осталих брадавица 

1620  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву  

 Укључује: бенигних/малигних: 
  • циста 
  • тумора 

 Искључује: ексцизија: 
  • ласером  
  • ожиљка  
  • синуса  
  • чира  
  Мохова хемохирургија  

31230-00  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву очног капка 

 Искључује: клинасту ексцизију пуне дебљине  

31230-01  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву носа 

31230-02  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву ува 

 Искључује: клинасту ексцизију пуне дебљине  

31230-03  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву усне 

 Искључује: ексцизију лезија(е) вермилиона (граничног)  
  клинасту ексцизију пуне дебљине  

31235-00  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву осталих области на глави 
 Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву: 
 • образа 
 • лица (некласификовано на другом месту) 
 • чела 
 • преаурикуларног и постаурикуларног региона 
 • скалпа 

31235-01  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву врата 

31235-02  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву шаке 

31230-04  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву прста шаке 
 Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву палца 

31230-05  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву гениталија 
 Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву: 
 • пениса 
 • скротума 
 • вулве 

31235-03  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву ноге 
 Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву: 
 • потколенице 
 • кука 
 • колена 
 • бутине 

31235-04  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву стопала 
 Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву: 
 • скочног зглоба 
 • прста на нози 

31205-00  Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву осталих области 
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1626  Микроскопски контролисана ексцизија лезија на кожи 

31000-00  Микроскопски контролисана ексцизија лезије(а) на кожи 
 Мохова (Moh) хемохирургија 

 Укључује: биопсију ex tempore 

     хистопатологију 
     мапинг 

1627  Обрада опекотине 

 Дебридман есхара 
 Есхаректомија 
 Ексцизија: 
 • опекотине 
 • есхара 
 Уклањање есхара 

 Укључује: превијање опекотине на истој области 

 Искључује: процедуру са трансплантатом на истој области  

90686-00  Обрада опекотине без ексцизије                                                                                     
  Сукција вакуумом превоја ране 

30017-01  Обрада опекотине са ексцизијом, мање од 10% површине тела је обрађено или 
  ексцидирано 

30020-00  Обрада опекотине са ексцизијом, 10% и више површине тела је обрађено или  
  ексцидирано 

1628  Остале процедуре обраде на кожи и поткожном ткиву 

 Искључује: процедуру: 
    • дебридман терапија ларвама 
    • опекотине 

90686-01  Обрада коже и поткожног ткива без ексцизије 
 Обрада без ексцизије: 
 • инфекције 
 • чира 
 • ране 
 Уклањање девитализованог ткива, некрозе и мртвог ткива методама као што су: 
 • чишћење 
 • иригација (под притиском) 
 • рибање 
 • прање 

90665-00  Обрада коже и поткожног ткива са ексцизијом 
 Ексцизиона обрада коже и поткожног ткива код: 
 • инфекције 
 • исхемичног, некрозног и гангренозног ткива 
 • чира 
 • ране 

 Укључује:  инциденталну ексцизиона обраду меког ткива 

 Искључује: ексцизиона обрада: 
  • области отвореног прелома  
  • меког ткива  
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1629  Уклањање трансплантата коже 

90666-00  Уклањање алографта 

90666-01  Уклањање алографта са опекотине 

90667-00  Уклањање ксенографта 

90667-01  Уклањање ксенографта са опекотине 

90668-00  Уклањање синтетичког трансплантата коже 

90668-01  Уклањање синтетичког трансплантата коже са опекотине 

1630  Ексцизија чира или синуса на кожи и поткожном ткиву 

31205-01  Ексцизија чира на кожи и поткожом ткиву 

30099-00  Ексцизија синуса на кожи и поткожом ткиву 

 Искључује: процедуру на меком ткиву  
  процедуру на: 
  • пилонидалној цисти или синусу  
  • преаурикуларном синусу  

1631  Ексцизија нокта на прсту шаке 

46516-00  Обрада нокта на прсту шаке 
 Обрада: 
 • лежишта нокта 
 • нокатног превоја 

46516-01  Уклањање нокта на прсту шаке 

46531-00  Парцијална ресекција ураслог нокта на прсту шаке 

 Укључује: процедуру фенолизацијом 

46528-00  Клинаста ресекција ураслог нокта на прсту шаке 

 Укључује:  уклањање: 
  • сегмента нокта 
  • нокатног превоја и дела лежишта нокта 

46534-00  Радикална ексцизија лежишта нокта на прсту шаке 
 Радикална ексцизија герминативног матрикса нокта 

1632  Ексцизија нокта на прсту стопала 

47906-00  Обрада нокта на прсту стопала 
 Обрада: 
 • лежишта нокта 
 • нокатног превоја 

47906-01  Уклањање нокта на прсту стопала 

47916-00  Парцијална ресекција ураслог нокта на прсту стопала 

 Укључује: процедуру фенолизацијом 
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47915-00  Клинаста ресекција ураслог нокта на прсту стопала 

 Укључује: уклањање: 

  • сегмента нокта 
  • нокатног превоја и дела лежишта нокта 

47918-00  Радикална ексцизија лежишта ураслог нокта на прсту стопала 

1633  Ексцизија знојних жлезда 

 Напомена: Обавља се код хиперхидрозе и хидраденитиса (супуративног) 

30180-00  Парцијална ексцизија аксиларних знојних жлезда 
 Клинаста ексцизија аксиларних знојних жлезда 

30183-00  Тотална ексцизија  аксиларних знојних жлезда 

31245-00  Екстензивна ексцизија аксиларних знојних жлезда 

31245-01  Екстензивна ексцизија интерглутеалних знојних жлезда 

31245-02  Екстензивна ексцизија ингуиналних знојних жлезда 

1634  Остале процедуре ексцизије на кожи и поткожном ткиву 

31245-03  Екстензивна ексцизија коже и поткожног ткива код сикозе, од лица до врата 

 Напомена: Обавља се код сикозе: 
 • браде 
 • врата (regionis nuchae) 

90669-00  Ексцизија коже за трансплантат 

 Укључује: репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: процедуру са трансплантатом у истој оперативној епизоди  

45653-00  Операција ринофиме шејвинг техником 

15.1.5 РЕПАРАЦИЈА 

1635  Репарација ране на кожи и поткожном ткиву 

 Репарација лацерације коже и поткожног ткива 

 Укључује:  употребу: 
  • клипси 
  • сутуре 
  • ткивно адхезивног средства(ткивни лепак) 

 Искључује: процедуру на: 
  • дојци  
  • уву  
  • очном капку  
  • усни  
  • носу  

30032-00  Репарација ране на кожи и поткожном ткиву лица или врата, површинска 

30035-00  Репарација ране на кожи и поткожном ткиву лица или врата, која укључује меко 
  ткиво 
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30026-00  Репарација ране на кожи и поткожном ткиву осталих области, површинска 

30029-00  Репарација ране на кожи и поткожном ткиву осталих области, која укључује  
  меко ткиво 

1636  Репарација нокта 

 Онихопластика 

46486-00  Примарна репарација нокта или лежишта нокта 

46489-00  Секундарна репарација нокта или лежишта нокта 

1640  Алографт, ксенографт или синтетички трансплантат коже 

90670-00  Алографт 
 привремени биолошки завој - алографт 
 привремени биолошки завој - хомографт 
 Сплит скин: 
 • алографт 
 • хомографт 

90670-01  Алографт за опекотину 
 привремено билошко превијање опекотине алографтном 
 привремено билошко превијање опекотине хомографтом 
 Сплит скин: 
 • алографт за опекотину 
 • хомографт за опекотину 

90671-00  Ксенографт 
 привремено билошко превијање хетерографтом 
 Сплит скин: 

 • хетерографт 
 • ксенографт 
 привремено билошко превијање ксенографтом 

90671-01  Ксенографт за опекотину 
 привремено билошко превијање опекотине хетерографтом 
 Сплит скин: 
 • хетерографт за опекотину 
 • ксенографт за опекотину 
 привремено билошко превијање опекотине ксенографтом 

90672-00  Синтетички трансплантат коже 
 Трансплантат заменика коже нпр. Биобране, Интегра артифицијални дермис 
 Привремено превијање коже синтетичким заменицима коже 

90672-01  Синтетички трансплантат коже за опекотину 
 Трансплантат заменика коже нпр. Биобране, Интегра артифицијални дермис 
 Привремено превијање коже за опекотину синтетичким заменицима коже 
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1641  Трансплантат парцијалне дебљине коже за гранулирајућу опекотину 

 Укључује:  обраду    } 

  превијање    }                     гранулирајуће опекотине истог места 
  ексцизију    } 
  ексцизију коже за трансплантат 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

45400-01  Трансплантат парцијалне дебљине коже за малу гранулирајућу област   
  опекотине, < 3% површине тела покривено трансплантатом 

45403-01  Трансплантат парцијалне дебљине коже за екстензивну гранулирајућу област  
  опекотине,  ≥ 3% површине тела покривено трансплантатом 

1642  Остали трансплантати парцијалне дебљине коже за гранулирајућу област 

                      Укључује: ексцизију коже за трансплантат 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: процедуру на гранулирајућој опекотини  

45400-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за малу гранулирајућу област -   
  површину 

45403-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за екстензивну гранулирајућу област 

1643  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на специфичним  
  областима 

 Сплит скин аутографт (парцијалне-делимичне дебљине коже) за опекотину на  

 специфичним областима 

 Укључује: обраду    } 
  превијање    }                                          опекотине истог места 
  ексцизију    } 
  ексцизију коже за трансплантат 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање трансплантата: 
    • алографта  
    • синтетичког  
    • ксенографта  
 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: алографт за опекотину  
  трансплантат синтетичке коже за опекотину  
  процедуру на гранулирајућој опекотини  
  ксенографт за опекотину  

45485-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на очном капку 

45485-01  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на носу 

45485-02  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на усни 

45485-03  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на уву 
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45486-02  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на осталим областима  
  лица 

 Укључује: образ 
      браду 
      чело 

 Искључује: цело лице  

45494-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на целом лицу 

 Искључује: уво  

45486-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на врату 

45485-04  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на шаци 

 Укључује:  процедуру са трансплантатом за прст шаке или палац 
  зглоб на руци 

 Искључује: Трансплантат парцијалне дебљине коже за: 

  • само прст на руци  
  • само палац  

45488-01  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на палцу 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  

45488-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на прсту шаке 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  

45486-01  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на гениталијама 

45486-03  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на стопалу 

 Укључује:  пету 
     процедуру са трансплантатом за прст стопала 

 Искључује: процедуру само на прсту стопала  

45487-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на прсту стопала 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за стопало  
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1644  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на осталим местима 

 Сплит скин аутографт за опекотину на осталим областима 

 Укључује: обраду    } 
  превијање    }                опекотине истог места 
  ексцизију    } 
  ексцизију коже за трансплантат 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање трансплантата: 
     • алографта  
     • синтетичког  
     • ксенографта  
 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: алографт за опекотину  
  трансплантат синтетичке коже за опекотину  
  процедуру на грнулирајућој опекотини  
  ксенографт за опекотину  

45406-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се < 3% површине тела покрива трансплантатом 

45409-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 3% и <  6% површине тела покрива трансплантатом 

45412-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥  6% и < 9% површине тела покрива трансплантатом 

45415-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥9% и <  12% површине тела покрива трансплантатом 

45418-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се  ≥ 12% и < 15% површине тела покрива трансплантатом 

45460-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 15% и < 20% површине тела покрива трансплантатом 

45464-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 20% и < 30% површине тела покрива трансплантатом 

45468-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 30% и < 40% површине тела покрива трансплантатом 

45471-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 40% и < 50% површине тела покрива трансплантатом 

45474-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 50% и < 60% површине тела покрива трансплантатом 

45477-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 60% и < 70% површине тела покрива трансплантатом 

45480-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 70%  и < 80% површине тела покрива трансплантатом 

45483-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже за опекотину на другим областима  
  када се ≥ 80% површине тела покрива трансплантатом 
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1645  Остали трансплантати парцијалне дебљине коже, мали 

 Укључује:  ексцизију коже за трансплантат 

  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: аллографт  
  инлеј трансплантат  
  синтетички трансплантат коже  
  процедуру на: 
  • опекотинама  
  • гранулирајућој области  
  ксенографт  

45448-00  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за очни капак 

 Искључује: процедуру код симблефарона  

45448-01  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за нос 

45448-02  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за усну 

45448-03  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за уво 

45448-09  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за остале области лица 

 Укључује: образ 

      браду 
      чело 

45448-04  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за врат 

45448-05  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за шаку 

 Укључује: процедуру са трансплантатом за прст шаке или палац 
       зглоб на руци 

 Искључује: мали трансплантат парцијалне дебљине коже за: 
  • само прст шаке  
  • само палац  

45448-06  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за палац 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  

45448-07  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за прст шаке 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  
            палац  

45448-08  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за гениталије 

45448-10  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за стопало 

 Укључује: пету 
       процедуру са трансплантатом за прст стопала 

 Искључује: само прст стопала  

45448-11  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за прст стопала 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за стопало  
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45439-00  Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за остале области 
 Мали трансплантат парцијалне дебљине коже за многоструке области, које нису 
 класификоване у овој групи 

1646  Остали трансплантати парцијалне дебљине коже, екстензивни 

45442-00  Екстензивни трансплантат парцијалне дебљине коже за било коју област 

 Укључује: ексцизију коже за трансплантат 

  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: алографт  

  инлеј трансплантат  
  синтетички трансплантат коже  
  Процедуру на: 
     • опекотинама  
     • гранулирајућој области  
  ксенографт  

1647  Трансплантат парцијалне дебљине коже, инлеј 

45445-00  Трансплантат парцијалне дебљине коже као инлеј трансплантат 

 Укључује: ексцизију коже за трансплантат 
  инсерцију и уклањање калупа 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: инлеј трансплантат пуне дебљине  

1648  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину 

 Волфов (Wolfe) трансплантат за опекотину 

 Укључује: обраду    } 
  превијање    }                опекотине истог места 
  ексцизију    } 
  ексцизију коже за трансплантат 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уклањање трансплантата: 
     • алографта  
     • синтетичког  
     • ксенографта  
 • репарација секундарног дефекта трансплантатом   

45451-10  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на очном капку 

45451-11  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на носу 

45451-12  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на усни 

45451-13  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на уву 
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45451-20  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на осталим областима лица 

 Укључује:  образ 

      браду 
      чело 

 Искључује: цело лице  

45451-21  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на целом лицу 

 Искључује: уво  

45451-14  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на врату 

45451-15  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на шаци 

 Укључује: процедуру са трансплантатом за прст шаке и палац 
    зглоб на руци 

 Искључује: трансплантат коже пуне дебљине за: 
  • само прст шаке  
  • само палац  

45451-16  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на палцу 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  

45451-17  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на прсту шаке 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  

45451-18  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на гениталијама 

45451-22  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на стопалу 

 Укључује:  пету 
    процедуру са трансплантатом за прст стопала 

 Искључује: само прст стопала  

45451-23  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на прсту стопала 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за стопало  

45451-19  Трансплантат коже пуне дебљине за опекотину на осталим областима 

1649  Остали трансплантати коже пуне дебљине 

 Инлеј трансплантат пуне дебљине 
 Волфов (Wolfe) трансплантат 

 Укључује: ексцизију коже за трансплантат 
  репарацију секундарног дефекта сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • репарација секундарног дефекта трансплантатом  

 Искључује: процедуру на опекотинама  

45451-00     Трансплантат коже пуне дебљине на очном капку 

                      Искључује: процедуру са рецесијом ретрактора капка                      

45451-01     Трансплантат коже пуне дебљине на носу 

45451-02     Трансплантат коже пуне дебљине на усни 
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45451-03     Трансплантат коже пуне дебљине на уву 

45451-24     Трансплантат коже пуне дебљине на осталим областима лица 

 Укључује:  образ 
      браду 
      чело 

 Искључује: цело лице  

45451-25  Трансплантат коже пуне дебљине на целом лицу 

 Искључује: уво  

45451-04     Трансплантат коже пуне дебљине на врату 

45451-05     Трансплантат коже пуне дебљине на шаци 

 Укључује: процедуру са трансплантатом за прст шаке и палац 
    зглоб на руци 

 Искључује: трансплантат коже пуне дебљине за: 

  • само прст шаке  
  • само палац  

45451-06     Трансплантат коже пуне дебљине на палцу 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  

45451-07     Трансплантат коже пуне дебљине на прсту шаке 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за шаку  
        палац  

45451-08     Трансплантат коже пуне дебљине на гениталијама 

45451-26     Трансплантат коже пуне дебљине на стопалу 

 Укључује:  пету 
     процедуру са трансплантатом за прст стопала 

 Искључује: процедуру само на прсту стопала  

45451-27     Трансплантат коже пуне дебљине на прсту стопала 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за стопало  

45451-09     Трансплантат коже пуне дебљине на осталим областима 
 Трансплантат коже пуне дебљине за многоструке области, које нису класификоване у 
 овој групи 

1650  Трансплантат дермиса 

45018-00  Трансплантат дермиса 
 Дермални трансплантат 

 Укључује: процедуру за опекотину 
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1651  Локални режањ коже, једноставан и мали, један стадијум 

 Локални режањ коже (ако није класификован на другом месту) 

 Укључује:  фасциокутанозни режањ 
  репарацију секундарног дефекта на кожи сутурацијом 
  процедуру за опекотине 

 Напомена: 

 Режањ  ткиво које је одвојено са области донатора и премештено на област реципиента 

 заједно са сопственом залихом крви (педикулом) 

 Типови режњева обухватају: 
 • померени (нпр В–Y, бипедикулу) 
 • фасциокутанозни 
 • ротациони 
 • транспозициони (нпр З-пластика, ромбоид)  

 Локални режањ узет са области која је поред области са дефектом 

 Једноставан правилног облика, дводимензионалан 

 Мали односи се на величину области реципиента 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта: 
 • трансплантатом 
 • који није на кожи (нпр. на мишићу), сутуром 

 Искључује: компликовани и мали локални режањ коже  
  репарацију назалне фистуле режњемом  
  ревизију локланог режања коже  
  једноставан и велики локални режањ коже  

45206-00  Једноставан и мали локални режањ коже очног капка 

 Искључује: реконструкцију очног капка режањом  

45206-01  Једноставан и мали локални режањ коже носа 

45206-02  Једноставан и мали локални режањ коже усне 

 Укључује:  уста 

 Искључује: реконструкцију усне режњем  

45206-03  Једноставан и мали локални режањ коже ува 

45206-09  Једноставан и мали локални режањ коже осталих области лица 

 Укључује: образ 
      браду 
      чело 

45206-04  Једноставан и мали локални режањ коже врата 

45206-05  Једноставан и мали локални режањ коже шаке 

 Укључује: зглоб шаке 

 Искључује: процедуру за Дупуетранову контрактуру  
  процедуру: 
  • само на прсту шаке  
  • само на палцу  

45206-06  Једноставан и мали локални режањ коже палца 

 Искључује: процедуру за Дупуетранову контрактуру  
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45206-07  Једноставан и мали локални режањ коже прста шаке 

 Искључује: процедуру за Дупуетранову контрактуру  
  процедуру на палцу шаке  

45206-08  Једноставан и мали локални режањ коже гениталија 

45206-10  Једноставан и мали локални режањ коже стопала 

 Укључује: пету 
  процедуру са трансплантатом за прст стопала 

 Искључује: само прст стопала  

45206-11  Једноставан и мали локални режањ коже прста стопала 

 Искључује: процедуру са трансплантатом за стопало  

45200-00  Једноставан и мали локални режањ коже осталих области 

1652  Локални режањ коже, велики и компликован, један стадијум 

 Напомена: 

 Режањ  ткиво које је одвојено са области донатора и премештено на област реципиента 

 заједно са сопственом залихом крви (педикулом) 

 Типови режњева обухватају: 
 • померени (нпр В–Y, бипедикулу) 
 • ротациони 
 • транспозициони (нпр З-пластика, ромбоид)  
 

 Компликовани комплексни или неправилног облика, тродимензионални са контурама  

 Велики  одговара величини области реципиента 

 Локални  режањ узет са области која је поред области са дефектом 

 

45200-001  Компликован и велики локални режањ коже било које области 
 Компликовани или велики локални лап коже за опекотину 

 Укључује: фасциокутанозни режањ 
  репарацију секундарног дефекта на кожи сутурацијом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта: 
 • трансплантатом (видети Индекс: Трансплантат, према области или типу) 
 • који није на кожи (нпр. на мишићу), сутурацијом (видети Индекс: Сутурација, према 
 области) 

 Искључује: репарацију назалне фистуле режњем  
  реконструкцију: 
  • очног капка режњем  
  • усне режњем  
  ревизију локалног режања коже  
  процедуру за Дупуетранову контрактуру 
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1653  Удаљени режањ коже, директан 

 Укључује:  фасциокутанозни режањ 

  репарацију секундарног дефекта на кожи сутурацијом 
  процедуру за опекотину 

 Напомена: 

 Режањ ткиво које је одвојено са области донатора и премештено на област реципиента 

 заједно са сопственом залихом крви (педикулом) 
 Први стадијум подизање режања са донаторске области, трансфер и причвршћивање 

 за област реципијента 

 Други стадијум раздвајање режања са донаторске области  

 Одлагање парцијално подизање режања са донаторске области са трансфером режња 

 са одлагањем до касније оперативне епизоде да би се побољшало снабдевање режња 
 крвљу; понекад се обавља као прелиминарни корак пре првог стадијума  

 Директни режањ се директно пребацује са донаторске области на област реципијента 

 Удаљени режањ који је узет са области удаљене од области дефекта 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта: 
 • трансплантатом (видети Индекс: Трансплантат, према области или типу) 
 • који није на кожи (нпр. на мишићу), сутурацијом (видети Индекс: Сутурација, према 
 области) 
 
 Искључује: реконструкцију: 

  • очног капка режњем  
  • усне режњем  
  ревизију директног удаљеног режња коже  

45230-00  Одлагање директног удаљеног режња коже 

45221-01  Мали директни удаљени режањ коже, први стадијум 
 Директни удаљени режањ коже прста са шаке на шаку, први стадијум 

45224-01     Мали директни удаљени режањ коже, други стадијум 
 Директни удаљени режањ коже прста са шаке на шаку, други стадијум 

45221-011   Велики директни удаљени режањ коже, први стадијум 
  Директи удаљени режањ коже, први стадијум: 
 • абдоминални 
 • са руке на руку 

 Искључује: директни удаљени режањ коже са ноге на ногу  

45224-011   Велики директни удаљени режањ коже, други стадијум 
  Директни удаљени режањ коже, други стадијум: 
  • абдоминални 
  • са руке на руку 

  Искључује: директни удаљени режањ коже са ноге на ногу  

45221-012   Директни удаљени режањ коже са ноге на ногу, први стадијум 

45224-012   Директни удаљени режањ коже са ноге на ногу, други стадијум 

 

 

 

 



456 
 

1654  Удаљени режањ коже, индиректан 

 Режањ коже са сопственом васкуларном петељком, узет са донорског места које је 
 удаљено од дефекта, припојен на место пријема, преко индиректног места  

 Укључује: фасциокутани режањ 
     репарацију секундарног дефекта на кожи сутуром 
     процедуру за опекотине 
     тубирана педикула 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта: 
    • трансплантатом 
    • који није на кожи (нпр. на мишићу), сутуром 

 Искључује: ревизију индиректног удаљеног режња коже  

45230-01  Одлагање индиректног удаљеног режња коже 
 Кожни режањ делимично узет са донорског места са одложеним трансфером до касније 
 оперативне епизоде ради побољшања снабдевања крви у режањ. Може бити корак који 
 предходи трансферу  

45227-00  Индиректни удаљени режањ коже, обликовање тубиране петељке (педикуле)  

45236-00  Индиректни удаљени режањ коже, ширење тубиране петељке (педикуле)  

45233-00  Индиректни удаљени режањ коже, припрема, трансфер и повезивање за  
  интермедијалну област 

45233-01  Индиректни удаљени режањ коже, припрема, трансфер и повезивање за  
  финалну област 

1655  Остале процедуре репарације на кожи и поткожном ткиву 

90673-00  Корекција синдактилије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • процедура са режњем  
 • процедура са трансплантатом  

45560-00  Трансплантација косе 

90674-00  Реплантација скалпа 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • микрохирушка репарација крвних судова  

90675-00  Остале репарације коже и потконог ткива 

15.1.6 РЕВИЗИЈА 

1656  Ревизија ожиљка или контрактуре од опекотине  

45519-00  Ревизија ожиљка или контрактуре од опекотине 
 Раздвајање   } 
 Ексцизија   } 
 Ослобађање  } ожиљка или контрактуре од опекотине 
 Опуштање  }  
 З-пластика  }  

 Искључује: есхаротомију  
  ласерски третман ожиљка од опекотине  
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1657  Ревизија осталих ожиљака на кожи 

 Ексцизију   } 
 Ослобађање  }  ожиљка 
 Опуштање   } 
 З-пластику  }   

 Искључује: примену агенса у ожиљак  
       ласерску процедуру на ожиљку 
       опуштање контрактуре  
       уклањање ожиљка као споредна процедура у другој процедури – шифру  
   изоставити 
       процедуру за ожиљак од опекотине  

45506-00  Ревизија ожиљка на лицу дужине 3цм и мање 

45512-00  Ревизија ожиљка на лицу дужине више од 3цм 

45506-01  Ревизија ожиљка на врату дужине 3цм и мање 

45512-01  Ревизија ожиљка на врату дужине више од 3цм 

45515-00  Ревизија ожиљка на осталим областима дужине 7цм и мање 

45518-00  Ревизија ожиљка на осталим областима дужине више од 7цм 

1658  Ревизија режња коже 

 Укључује: процедуру липосукцијом 

45239-00  Ревизија локалног режња коже 

 Искључује: ревизију режња код репарације назалне фистуле  

45239-01  Ревизија директног удаљеног режња коже 

45239-02  Ревизија индиректног удаљеног режња коже 

15.1.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1659  Процедуре код пилонидалног синуса или цисте 

 Процедуре код сакралног синуса или цисте 

30679-00  Примена средства у пилонидалном синусу или цисти 
 Инјекција склеротирајућег средства у пилонидални синус или цисту 

30676-00  Инцизија пилонидалног синуса или цисте 

30676-01  Ексцизија пилонидалног синуса или цисте 
 Марсупијализација пилонидалне цисте 

1660  Остале процедуре на кожи и поткожном ткиву 

90676-00  Остале процедуре на кожи и поткожном ткиву 
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15.2 ПРОЦЕДУРЕ ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ НА МЕКОМ ТКИВУ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

15.2.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

1661  Инсерција, уклањање или подешавање експандера ткива или имплантата 

45566-00  Инсерција ткивног експандера  

 Искључује: интраоперативни ткивни експандер  
  процедуру на дојци  

45572-00  Интраоперативна инсерција ткивног експандера 
 Инсерција ткивног експандера здружено са другом хирушком процедуром 

 Прво шифрирати: 

  • обављену хирушку процедуру или процедуре 

 Искључује: процедуру на дојци  

45566-01  Инјекција у ткивни експандер 
 Инфлација ткивног експандера 

 Искључује: процедуру на дојци  

45566-03  Подешавање ткивног експандера 
 Релокацију залиска експандера ткива 

 Искључује: процедуру на дојци  

45568-00  Уклањање ткивног експандера 

 Искључује: процедуру на дојци  

90606-00  Уклањање фацијалног имплантата 
 Уклањање имплантата са: 
 • образа (маларно) (субмаларно)  
 • браде (мандибуле)  
 • чела   
 • носа  

 Искључује: процедуру са: 
  • ока  
  • зуба 

90606-01  Уклањање имплантата осталих меких ткива 
 Уклањање имплантата са: 
 • бедара 
 • груди (пекторалис) 
 • удова: 
      • доњих (потколеница) 
      • горњих (бицепс) (трицепс) 

 

 Искључује: процедуру уклањања са: 
  • абдоминалног зида (простетичка мрежа)  
  • дојки  
  • ока  
  • лица  
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15.2.2 ЕКСЦИЗИЈА 

1662  Ексцизија, очни капак 

45617-00  Редукција горњег очног капка 
 Ексцизија редундантне коже на очном капку 
 Рестаурација симетрије горњег очног капка 
 Ритидектомија горњег очног капка 

45620-00  Редукција доњег очног капка 
 Ритидектомија доњег очног капка 
 Рестаурација симетрије доњег очног капка 

45665-01  Клинаста ексцизија очног капка пуне дебљине 
 Ексцизија лезије на очном капку, пуне дебљине 

 Укључује:  репарацију директном сутуром 

 Искључује: процедуру за ектропију или ентропију  

1663  Ексцизија, уво 

45665-02  Клинаста ексцизија ува пуне дебљине 
 Ексцизија лезије на уву, пуне дебљине 

 Укључује: репарацију директном сутуром 

1664  Ексцизија, усна 

45668-00  Вермилионектомија 

 Искључује: процедуру са СО2 ласером  

45665-00  Клинаста ексцизија усне пуне дебљине 
 Ексцизија лезије на усни, пуне дебљине 

 Укључује:  репарацију директном сутуром 

45675-00  Редукција величине усне 
 Парцијална ексцизија усне код макрохеилије 

1665  Ексцизија, језик 

45675-01  Редукција величине језика 
 Парцијална: 
 • ексцизија језика код макроглосије 
 • глосектомија код макроглосије 

1666  Липосукција и липектомија 

 Редукција адипозног ткива 
 Редукција величине 

45584-00  Липосукција 
 Сукција: 
 • асистиране липолизе 
 • липектомије 

 Искључује: процедуру за ревизију режња  
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30168-00  Липектомија, једна ексцизија 
 Липектомија, једна област 

 Искључује: процедуру код предњег трбушног зида 

30171-00  Липектомија, две или више ексцизија 
 Липектомија: 
 • обострана 
 • на више области 

30165-00  Липектомија предњег трбушног зида 
 Абдоминална липектомија (некласификована на другом месту) 

30174-00  Липектомија предњег трбушног зида, субумбиликална 

 Укључује: јачање мускуло-апонеуротичног зида 

  умањење ивица коже 

30177-00  Липектомија предњег трбушног зида, радикална 
 Абдоминопластика: 
 • Питангајева (Pitanguy) 
 • радикална 

 Укључује: ексцизија коже и поткожног ткива 

  репарација мускуло-апонеуротичног слоја 
  транспозицију умбиликуса 
 

45018-04    Набавка масног ткива за графт путем одвојене инцизије 

 Искључује: процедуру код исте инцизије  

1667  Ексцизија лимфоедематозног ткива 

 Ексцизија лимфангиектазије 

45048-00  Ексцизија лимфоедематозног ткива руке 

45048-01  Ексцизија лимфоедематозног ткива подлактице и шаке 

45048-02  Ексцизија лимфоедематозног ткива бедра 

45048-03  Ексцизија лимфоедематозног ткива ноге и стопала 

45048-04  Ексцизија лимфоедематозног ткива осталих области 

15.2.3 РЕПАРАЦИЈА 

1668  Трансплантат коже и масног ткива или само коже 

45018-01  Трансплантат коже и масног ткива 

45018-02  Трансплантат масног ткива 

1669  Композитни трансплантат 

 Хондрокутани трансплантат 
 Хондромукозни трансплантат 

45656-00  Композитни трансплантат за нос 

45656-01  Композитни трансплантат за уво 
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45656-02  Композитни трансплантат за очни капак 
 Септохондромукозални трансплантат за очни капак 

 Искључује: трансплантат за симблефарон  

45656-03  Композитни трансплантат за остале области 

1670  Трансплантат фасције 

45018-03  Трансплантат фасције 

 Искључује: процедуру код парализе фацијалног нерва  

1671  Миокутанозни режањ 

 Фасциомиокутанозни режањ 

 Напомена:  

 Режањ  ткиво које је одвојено са области донатора и премештено на област реципиента 

 заједно са сопственом залихом крви (педикулом) 

 Одлагање  подизање режња са донаторске области са трансфером режња са 

 одлагањем до касније оперативне епизоде да би се побољшало снабдевање режња 
 крвљу 

 Локални режањ узет са области која је поред области са дефектом 

 Искључује: миокутанозни режањ: 

  • слободан  
  • острвски  
  процедуру за реконструкцију дојке  

45015-01  Одлагање миокутанозног режња 

45003-01  Једноставан и мали локални миокутанозни режањ 

45003-011  Велики миокутанозни режањ 
 Миокутанозни режањ употребом мишића: 
 • latissimus dorsi 
 • pectoralis major 
 • сличног великог мишића 

1672  Мишићни режањ 

 Напомена: 

 Режањ - ткиво које је одвојено са области донатора и премештено на област 

                    реципиента заједно са сопственом залихом крви (педикулом) 

 Одлагање - подизање режња са донаторске области са трансфером режња са 

 одлагањем до касније оперативне епизоде да би се побољшало снабдевање режња 
 крвљу  

 Локални  - режањ узет са области која је поред области са дефектом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • трансплантат коже са области реципијента (видети Индекс: Трансплантат, кожа, према 
 области или типу) 

 Искључује: мишићни режањ: 

  • слободан  
  • острвски  
  миокутанозни режањ: 
  • слободан  
  • острвски  
  • (ако није класификовано на другом месту)  
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45015-00  Одлагање мишићног режња 

45009-01  Једноставан и мали локални мишићни режањ 

45009-011  Велики мишићни режањ 
 Режањ великог мишића употребом: 
 • gastrocnemius 
 • gracillis-а 
 • pectoralis major 

 • сличног великог мишића 

1673  Острвски режањ 

 Режањ у коме се користи ткиво које је комплетно одвојено од околног ткива и ткива које  
 лежи испод, осим петељке коју чине артерије и вене. Ткиво је каналисано испод коже и 
 премештено на место пријема (са петељком која остаје испод коже) и закачено за место 
 донације 

 Укључује:  фасциокутанозни           } 
     фасциомиокутанозни   } 
     мишићни                    }                    острвски режањ 
     миокутанозни    } 

 Искључује: слободни режањ  
       процедуру са реконструкцијом дојке  

45563-00  Острвски режањ са васкуларном педикулом 
 Неинервисани острвски режањ 

 Искључује: процедуру са транспозиционирањем прста шаке  

45563-01  Острвски режањ са неуроваскуларном педикулом 
 Инервисани острвски режањ 

 Искључује: процедуру на руци за инервацију пулпе  

1674  Слободни режањ 

 Екстрипирани режањ ткива премештен на друго место, где се крвни судови унутар 
 режња анастомизирају са крвним судовима на месту пријема 
  Слободни трансфер ткива 
 
 Укључује: 

    кости 
    композитна ткива: 
     • фасциокутанозно 
     • фасциомиокутано 
     • миокутанозно 
    црева 
    микрохируршке анастомозе крвних судова 
    мишића 
    подизање и намештање слободног трансфера ткива 
    репарација секундарног дефекта на кожи сутуром 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација секундарног дефекта: 
     • трансплантатом  
       • који није на кожи (нпр. на мишићу), сутуром 
 
 Искључује:ревизију 

45562-00  Неинервисани слободни режањ 

45562-01  Инервисани слободни режањ 
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1675  Мелопластика и лифтинг чела и обрва 

45587-00  Мелопластика, једнострана 
 Подизање образа (мелопластика)                         } 
 Корекција асиметрије фацијалног меког ткива     }       једнострано 
 Фацијална ритидектомија     } 

 Укључује:  лифтинг врата 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • лифтинг чела и обрва  
 • редукција очног капка  

45588-00  Мелопластика, обострана 
 Подизање образа (мелопластика)                         }      обострано 
 Фацијална ритидектомија     } 
 
 Укључује: лифтинг врата 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • лифтинг чела и обрва  
 • редукција очног капка  

45587-01  Лифтинг чела и обрва, једнострано 
 Пластична хирургија чела и обрва (ендоскопска)  } 
 Лифтинг обрве       } 
 Лифтинг чела      }      једнострано  
 Репарација птозе обрве      }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • редукција очног капка  
 • лифтинг лица 

45588-01  Лифтинг чела и обрва, обострано 
 Пластична хирургија чела и обрва (ендоскопска)  } 
 Лифтинг обрве       } 
 Лифтинг чела      }      обострано 
 Репарација птозе обрве      }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • редукција очног капка  
 • лифтинг лица  

1676  Трансплантат за симблефарон 

45629-00  Трансплантат за симблефарон 

1677  Репарација блефароптозе 

 Искључује: поновна операција за корекцију претходне репарације блефароптозе  
  ревизија сутуре леватор мишића која следи претходну корекцију блефароптозе  

45623-00  Корекција птозе на очном капку техником фронталис мишића са сутуром 

45623-01  Корекција птозе на очном капку техником фронталис мишића са фасцијалним  
  слингом 

45623-02  Корекција птозе на очном капку ресекцијом или продужењем леватор мишића 

45623-03  Корекција птозе на очном капку осталим техникама леватор мишића 

45623-04  Корекција птозе на очном капку тарзалном техником 
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45623-05  Корекција птозе на очном капку осталим техникама 
 Корекција птозе на очном капку (некласификовано на другом месту) 

1678  Репарација ува 

 Искључује: Реконструкцију ува  

45659-00  Корекција клемпавог ува 
 Корекција испупченог или избоченог ува 
 Привлачење ушне шкољке или сетбек 

45659-01  Остале корекције деформитета екстерног ува 
 Корекција: 
 • савијеног ува 
 • одрубљеног ува (cup ear) 
 Репарација деформитета екстерног ува (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: реконструкцију спољашњег слушног ходника  

1679  Ринопластика 

 Укључује:  турбинектомију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • септопластика  

 Искључује: аугментациону ринопластику само са имплантатом  

  композитни имплантат за нос  
  ревизију ринопластике  
  кожни: 
  • режањ носа  
  • трансплантат носа  

45632-00  Ринопластика са корекцијом хрскавице 
 Ринопластика врха 

45635-00  Ринопластика са корекцијом коштаног лука 

45638-00  Тотална ринопластика 
 Корекција хрскавице и коштаног лука 
 Ринопластика (некласификовано на другом месту) 

45641-00  Ринопластика са трансплантатом назалне и септалне хрскавице 
 Аугментациона ринопластика са трансплантатом назалне кости или септалне хрскавице 

45641-01  Ринопластика са трансплантатом назалне кости 
 Аугментациона ринопластика са трансплантатом назалне кости 

45641-02  Ринопластика са трансплантатом назалне кости и назалне/септалне хрскавице 
 Аугментациона ринопластика са трансплантатом назалне кости или насалне/септалне 
 хрскавице 

45644-00  Ринопластика са трансплантатом хрскавице са удаљене донаторске области 
 Аугментациона ринопластика са трансплантатом хрскавице са удаљене донаторске 
 области 

 Укључује: узимање хрскавице за трансплантацију 

45644-01  Ринопластика са трансплантатом кости са удаљене донаторске области 
 Аугментациона ринопластика са трансплантатом кости са удаљене донаторске области 

 Укључује: узимање кости за трансплантацију 
  рансплантат за вомер 
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45644-02  Ринопластика са трансплантатом кости и хрскавице са удаљене донаторске  
  области 
 Аугментациона ринопластика са трансплантатом кости и хрскавице са удаљене 
 донаторске области 

 Укључује: узимање кости и хрскавице за трансплантацију 

1680  Остале репарације носа 

45714-00  Затварање ороназалне фистуле 
 Ороназална фистулектомија 

 Укључује: репарација режња 
  ревизија режња 

 Искључује: процедуру за секундарну репарацију несраслог непца 

45714-01  Затварање осталих назалних фистула 
 Назолабијална фистулектомија 
 Назофарингеална фистулектомија 
 Репарација назалне фистуле (некласификовано на другом месту) 

 Укључује: репарација режња 
  ревизија режња 

1681  Репарација фаринкса 

45645-00  Затворена репарација хоаналне атрезије 
 Затворена корекција назофарингеалне атрезије 

 Укључује:  инсерцију                        }       назофарингеалног стента 

     иригацију и сукцију    } 
     пункцију и дилацију 

45646-00  Отворена репарација хоаналне атрезије 
 Отворена корекција назофарингеалне атрезије 

 Укључује:  инсерцију   }        назофарингеалног стента 
      иригацију и сукцију   } 
      уклањање кости 

45716-00  Фарингопластика 

 Напомена: Обавља се код велофарингеалне инкомпетенције 

 Искључује: фарингеални режањ 

45716-01  Фарингеални режањ 

 Напомена: Обавља се код велофарингеалне инкомпетенције 

15.2.4 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1682  Реконструкција контура 

45051-00  Реконструкција фацијалних контура са имплантатом 
 Аугментациона ринопластика са имплантатом 
 Увећање браде које укључује меко ткиво са имплантатом 

 Искључује: Аугментациона ринопластика са трансплантатом  
       повећање браде са коштаним трансплантатом  
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45051-01  Остале реконструкције контура са имплантатом 
 Увећање мишића (контура) са имплантатом 

1683  Рестаурација контура 

 Искључује: процедуру за ринопластику  

45647-00  Рестаурација фацијалних контура са трансплантатом кости 

45647-01  Рестаурација фацијалних контура са трансплантатом хрскавице 

45647-02  Рестаурација фацијалних контура са трансплантатом кости и хрскавице 

1684  Реконструкција очног капка и ува 

45614-00  Реконструкција очног капка 
 Реконструкција очног капка, (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: процедуру са: 
  • режњем  
  • трансплантатом: 
       • фоликула длаке  
       • мукозалним 
       • коже 

45614-01  Процедура тарзал стрип 
 Латерални тарзал стрип 
 Тарзал стрип (некласификовано на другом месту) 

45671-01  Реконструкција очног капка са режњем, једини или први стадијум 
 Абеов (Abbe) флап на очном капку, први стадијум 
 Фрикeов (Frické) (чело) режањ 
 Трипиеров (Tripier) (горњи очни капак) режањ 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • септохондромукозали трансплантат за очни капак  

45674-01  Реконструкција очног капка са режњем, други стадијум 
 Раздвајање Абеовог (Abbe) режња на очном капку 

45660-00  Реконструкција спољашњег ува, први стадијум 

45661-00  Реконструкција спољашњег ува, други стадијум 

1685  Реконструкција усне или уста 

 Искључује: реконструкција несрасле усне  

45671-00  Реконструкција усне са режњем, једини или први стадијум 
 Абеов (Abbe) режањ на усни, први стадијум 
 Естландер-ов (Estlander) режањ 
 Џилиз-ов (Gillies) фан режањ 
 Карапанџић-ев режањ 
 Мекгрегор-ов (McGregor) режањ 
 Модификовани Џилиз-ов (Gillies) режањ 

 Фрис-ов (Fries) режањ 

45674-00  Реконструкција усне са режњем, други стадијум 
 Раздвајање Абовог (Abbe) режња на усни 

52324-00  Реконструкција уста са директним режњем језика, једини или први стадијум 

52327-00  Реконструкција уста са директним режњем језика, други стадијум 
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15.2.5 РЕВИЗИЈА 

1686  Ревизија слободног режња и са тим повезане процедуре 

 Укључује: процедуру са слободним режњем: 

  • мишића 
  • миокутанозним 

45496-00  Отворена ревизија режња слободног ткива 

 Укључује:  липосукцију 

45497-00  Комплетна ревизија режња слободног ткива липосукцијом 

45498-00  Ревизија режња слободног ткива липосукцијом, први стадијум 

45499-00  Ревизија режња слободног ткива липосукцијом, други стадијум 

90659-00  Ексцизија режња ткива за мониторинг 
 Ексцизија: 
 • монитора слободног јејуналног режња 
 • трансплантата за мониторинг 

1687  Ревизија осталих процедура пластичне хирургије на меком ткиву 

45625-00  Ревизија сутура леватор мишића после претходне корекције блефароптозе 
 Подешавање сутуре леватор мишића коме је претходила корекција блефароптозе 
 Корекција висине очног капка којој је претходила корекција блефароптозе 

45650-00  Ревизија ринопластике 
 Секундарна ревизија ринопластике 

15.2.6 ПОНОВНА ОПЕРАЦИЈА 

1688  Поновна операција због корекције претходне репарације птозе на очном капку 

 Поновна операција за блефароптозу 

 Искључује: ревизију сутуре леватор мишића којој је претходила корекција птозе на  
  очном капку  

45624-00  Поновна операција претходне репарације птозе на очном капку техником  
  фронталис мишића са сутуром 

45624-01  Поновна операција претходне репарације птозе на очном капку техником  
  фронталис мишића са фасцијалним слингом 

45624-02  Поновна операција претходне корекције птозе на очном капку ресекцијом или  
  продужењем леватор мишића 

45624-03  Поновна операција претходне корекције птозе на очном капку осталим   
  техникама леватор мишића 

45624-04  Поновна операција претходне корекције птозе на очном капку тарзалном  
  техником 

45624-05  Поновна операција претходне корекције птозе на очном капку осталим   
  техникама 
 Поновна операција због корекције претходне репарације блефароптозе 
 (некласификовано на другом месту) 
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15.2.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1689  Процедуре на несраслој усни 

 Искључује: процедуру са репарацијом несраслог предњег непца  

45689-00  Процедура адхезије усне код несрасле усне, једнострана 

45689-01  Процедура адхезије усне код несрасле усне, обострана 

45698-00  Примарно продужење колумнеле код несрасле усне 

45677-00  Примарна репарација несрасле усне, једнострана 
 Репарација несрасле усне, један стадијум, једнострана 

 Искључује: продужење колумеле  
  процедуру на прираслици на усни  
  реконструкцију режњем  
  ревизију  

45683-00  Примарна репарација несрасле усне, обострана 
 Репарација несрасле усне, један стадијум, обострана 

 Искључује: продужење колумеле  
  процедуру на прираслици на усни  
  реконструкцију режњем  
  ревизију  

45701-00  Реконструкција несрасле усне са режњем, једини или први стадијум 
 Абеов (Abbe) режањ за несраслу усну, први стадијум 

45704-00  Реконструкција несрасле усне са режњем, други стадијум 
 Раздвајање Абеовог (Abbe) режња за несраслу усну 

45692-00  Парцијална ревизија несрасле усне 
 Парцијална секундарна репарација несрасле усне 

 Укључује:  мала ревизија режња, поравнавање и подешавање 

  ревизија малог звиждећег деформитета 

45695-00  Тотална ревизија несрасле усне 
 Тотална секундарна репарација несрасле усне 

 Укључује:  велика ревизија режња 
  реконструкција мишића 
  ревизија великог звиждећег деформитета 

1690  Процедуре на несраслом непцу 

 Искључује: процедуру са репарацијом несрасле усне  

45707-00  Примарна репарација несраслог непца 

45710-00  Секундрана репарација несраслог непца, затварање фистуле локалним  
  режњем 
 Ревизија репарације несраслог непца, затварање ороназалне фистуле локалним  
 режњем 

45713-00  Секундрана репарација несраслог непца, процедура продужења 
 Ревизија репарације несраслог непца, процедура продужења 
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52337-00  Репарација несрасле алвеоле 
 Трансплантација несрасле алвеоле 

 Укључује: увећање алвеоларног гребена 
  затварање ороназалних фистула 

1691  Процедуре на несраслој усни и предњем непцу 

45680-00  Примарна репарација унилатералне несрасле усне и предњег непца 
 Репарација унилатералне несрасле усне и предњег непца, један стадијум 

45686-00  Примарна репарација билатералне несрасле усне и предњег непца 
 Репарација билатералне несрасле усне и предњег непца, један стадијум 

1692  Процедуре код парализе фацијалног нерва 

45581-00  Ексцизија ткива код парализе фацијалног нерва 

 Искључује: процедуру са: 

  • фасцијалним трансплантатом  
  • мишићним трансфером  
  • суспензијом  

45581-01  Ексцизија ткива код парализе фацијалног нерва са суспензијом 
 Ексцизија ткива код парализе фацијалног нерва са: 
 • дермодезом 
 • фасциодезом 
 • поткожном пликацијом 

45575-00  Фасцијални трансплантат код парализе фацијалног нерва 

 Укључује: ексцизију ткива 

45578-00  Мишићни трансфер код парализе фацијалног нерва 

 Укључује: ексцизију ткива 

15.3 ПРОЦЕДУРЕ ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ НА 
ВАСКУЛАРНОМ СИСТЕМУ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

15.3.1 ЕКСЦИЗИЈА 

1693  Ексцизија артериовенске малформације [АВМ] 

 Искључује: ексцизија артериовенске малформације: 
  • интракранијалне  
  • спиналне  

45045-00  Ексцизија артериовенске малформације очног капка 

45045-01  Ексцизија артериовенске малформације носа 

45045-02  Ексцизија артериовенске малформације усне 

45045-03  Ексцизија артериовенске малформације ува 

45045-04  Ексцизија артериовенске малформације врата 

45045-05  Ексцизија артериовенске малформације шаке 
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45045-06  Ексцизија артериовенске малформације палца 

45045-07  Ексцизија артериовенске малформације прста шаке 

45045-08  Ексцизија артериовенске малформације гениталија 

45039-00  Ексцизија артериовенске малформације осталих области, дужине 3цм или  
  мање 

45042-00  Ексцизија артериовенске малформације осталих области, дужине више од 3цм 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • кардиопулмонални бајпас  
 • васкуларна процедура(е) за редукцију хеморагије 

15.3.2 РЕПАРАЦИЈА 

1694  Микрохирушка репарација за рестаурацију континуитета крвних судова  
  дисталних екстремитета или прстију 

 Искључује: репарацију: 
  • анастомозом  
  • микро-артеријалним или микровенским трансплантатом  

45500-00  Микрохирушка репарација артерије дисталног екстеремитета или прста 

45500-01  Микрохирушка репарација вене дисталног екстеремитета или прста 

45500-02  Микрохирушка репарација артерије и вене дисталног екстеремитета или прста 

1695  Микрхирушка анастомоза крвних судова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • репарација нерва 
 
 Кодирати прво:  

 • процедура реконструкције 

45502-00  Микрохирушка анастомоза артерије 

45502-01  Микрохирушка анастомоза вене 

45502-02  Микрохирушка анастомоза артерије и вене 

1696  Микрохируршки трансплантат крвних судова 

 Искључује: репарацију анастомозом  

45503-00  Микрохируршки трансплантат артерије 

45503-01  Микрохируршки трансплантат вене 

45503-02  Микрохируршки трансплантат артерије и вене 
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15.4 ПРОЦЕДУРЕ ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ НА КОСТИМА 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

15.4.1 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

1697  Фиксирање поткожне надоградње (процедура осеоинтеграције) 

 Причвршћивање оквира титанијумске фикстуре за осеоинтеграцију 
 Повезивање поткожне надоградње за осеоинтеграцију 
 Осеоинтеграција за причвршћивање замене протезе, други стадијум 

 Укључује: откривање титанијумске фикстуре 
  трансплантат коже за област фикстуре 
  стањивање режња коже преко области фикстуре 

 Искључује: интраоралну процедуру осеоинтеграције  

45797-00  Процедура осеоинтегриције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања слушног апарата усађеног у кост [BAHA] 

45797-01  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања ушне протезе 

45797-02  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања орбиталне протезе 

 Укључује: замену протезе: 
  • ока 
  • орбиталног садржаја 

45797-03  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања протезе носа, парцијална 

45797-04  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања протезе носа, тотална 

 Укључује: околно фацијално ткиво 

45797-05  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања протезе удова 

 Искључује: процедуру за причвршћивање протезе прста  

45797-06  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње код   
  причвршћивања протезе прста 

1698  Имплантација титанијумског завртња (процедура осеоинтеграције) 

 Имплантација титанијумског завртња за осеоинтеграцију 
 Осеоинтеграција за причвршћивање замене протезе, први стадијум 
 Постављање титанијумске фикстуре за осеоинтеграцију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • коштани трансплантат 
 • фиксирање поткожне надоградње  
 • репарација режња 
 • реконструкција 

 Искључује: интраоралну процедуру осеоинтеграције  

45794-00  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  причвршћивања слушног апарата усађеног у кост [BAHA] 
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45794-01  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  причвршћивања ушне протезе 

45794-02  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  причвршћивања орбиталне протезе 

 Укључује: замену протезе: 
  • ока 
  • орбиталног садржаја 

45794-03  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  причвршћивања протезе носа, парцијална 

45794-04  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  причвршћивања протезе носа, тотална 

 Укључује: околно фацијално ткиво 

45794-05  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  причвршћивања протезе удова 

 Искључује: процедуру за причвршћивање протезе прста  

45794-06  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код   
  пришвршћивања протезе прста 

45794-07  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре код замене  
  зглоба или прста 

 Укључује:  инсерцију споја (шарке) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија метакарпалне главе  
 • синовијектомију 
 • трансфер тетиве  

15.4.2 ЕКСЦИЗИЈА 

1699  Ресекција мандибуле 

 Мандибулектомија 

 Укључује:  ресекцију околног меког ткива 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • мандибуларна реконструкција  

45755-00  Темпоромандибуларна менисектомија 

 Искључује: процедуру са: 
  • експлорацијом темпоралномандибуларног зглоба  
  • режњем или трансплантатом 

45611-00  Мандибуларна кондилектомија 

 Искључује: процедуру са ресекцијом мандибуле: 

  • парцијалном  
  • тоталном  

45605-00  Парцијална ресекција мандибуле 
 Хемимандибулектомија 
 Сегментална ресекција мандибуле 
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52120-00  Парцијална ресекција мандибуле са кондилектомијом 
 Хемимандибулектомија са кондилектомијом 
 Сегментална ресекција мандибуле са кондилектомијом 

45602-00  Субтотална ресекција мандибуле 

45599-00  Тотална ресекција обе стране мандибуле 

 Укључује:  кондилектомију 

1700  Ресекција максиле 

 Максилектомија 

 Укључује: ресекцију околног меког ткива 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • максиларну реконструкцију  

45605-01  Парцијална ресекција максиле 
 Хемимаксилектомија 
 Сегментална ресекција максиле 

45602-01  Субтотална ресекција максиле 

45596-00  Тотална ресекција једне максиле 

 Укључује: ресекцију орбиталног пода 

45597-00  Тотална ресекција обе максиле 

 Укључује: ресекцију орбиталног пода 

1701  Ресекција осталих фацијалних костију 

 Укључује: маларну кост 

  назалну кост 
  ресекцију околног меког ткива 
  зигоматски лук 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • зигоматску реконструкцију  

 Искључује: ресекцију: 
  • мандибуле  
  • максиле  

90678-00  Парцијална ресекција других костију лица, некласификована на другом месту 

90678-01  Субтотална ресекција других костију лица, некласификована на другом месту 

90678-02  Тотална ресекција других костију лица, некласификована на другом месту 

15.4.3 РЕПАРАЦИЈА 

1702  Корекција браде 

45761-00  Редукциона корекција браде 
 Редукциона ментопластика/гениопластика 
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45761-01  Аугментацијска корекција браде 
 Повећање браде које укључује меко ткиво и кост 
 Гениопластика (некласификовано на другом месту) 
 Ментопластика (некласификовано на другом месту) 
 
 Укључује: коштани трансплантат 
 
 Искључује: повећање браде које укључује самомеко ткиво  

1703  Остеотомија (кортикотомија) или остектомија зигоматичног лука 

 Остеопластика остеотомијом или остектомијом зигоматичног лука 

 Укључује: коштани трансплантат 
  транспозицију нерава и крвних судова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање кости за трансплантат са друге области  

 Искључује: реконструктивну остеопластику зигоматичног лука  
  процедуру за корекцију орбиталне дистопије  
  процедуру унутрашњом фиксацијом  

90679-00  Остеотомија (кортикотомија) зигоматичног лука, једнострана 

90679-01  Остеотомија (кортикотомија) зигоматичног лука, обострана 

90679-02  Остектомија зигоматичног лука, једнострана 

90679-03  Остектомија зигоматичног лука, обострана 

1704  Остеотомија (кортикотомија) или остектомија зигоматичног лука унутрашњом  
  фиксацијом 

 Остеопластика остеотомијом или остектомијом зигоматичног лука унутрашњом 
 фиксацијом  
 
 Укључује: коштани трансплантат 
  транспозиционирање нерава и крвних судова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање кости за трансплантат са друге области 

 Искључује: процедуру за корекцију орбиталне дистопије  

90680-00  Остеотомија (кортикотомија) зигоматичног лука унутрашњом фиксацијом,  
  једнострана 

90680-01  Остеотомија (кортикотомија) зигоматичног лука унутрашњом фиксацијом,  
  обострана 

90680-02  Остектомија зигоматичног лука унутрашњом фиксацијом, једнострана 

90680-03  Остектомија зигоматичног лука унутрашњом фиксацијом, обострана 
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1705  Остеотомија (кортикотомија) или остектомија мандибуле или максиле 

 Мандибуларна или максиларна остеопластика остеотомијом или остектомијом 

 Укључује : коштани трансплантат 
  транспозицију нерава и крвних судова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ментопластика 
 • узимање кости за трансплантат са друге области  

 Искључује: комплексну комбинацију процедура остеотомије/остектомије на мандибули  
   или максили  
  вишеструке (више од две) процедуре на: 
  • мандибули  
  • максили  
  процедуру унутрашњом фиксацијом  

45720-00  Остеотомија (кортикотомија) мандибуле, једнострана 

45726-00  Остеотомија (кортикотомија) мандибуле, обострана 

45720-01  Остеотомија (кортикотомија) максиле, једнострана 

45726-01  Остеотомија (кортикотомија) максиле, обострана 
 Остеотомија (кортикотомија) Ле Фор I (Le Fort I) 

45720-02  Остектомија мандибуле, једнострана 

45726-02  Остектомија мандибуле, обострана 

45720-03  Остектомија максиле, једнострана 

45726-03  Остектомија максиле, обострана 

1706  Остеотомија (кортикотомија) или остектомија мандибуле или максиле   
  унутрашњом фиксацијом 

 Мандибуларна или максиларна остеопластика остеотомијом или остектомијом 
 унутрашњом фиксацијом 

 Укључује: коштани трансплантат 

  транспозицију нерава и крвних судова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ментопластика  
 • узимање кости за трансплантат са друге области  

 Искључује: комплексну комбинацију процедура остеотомије/остектомије на мандибули  

   или максили  
  вишеструке (више од две) процедуре на: 
  • мандибули  
  • максили  

45723-00  Остеотомија (кортикотомија) мандибуле унутрашњом фиксацијом, једнострана 

45729-00  Остеотомија (кортикотомија) мандибуле унутрашњом фиксацијом, обострана 

45723-01  Остеотомија (кортикотомија) максиле унутрашњом фиксацијом, једнострана 

45729-01  Остеотомија (кортикотомија) максиле унутрашњом фиксацијом, обострана 
 Остеотомија (кортикотомија) Ле Фор I (Le Fort I)унутрашњом фиксацијом 

45723-02  Остектомија мандибуле унутрашњом фиксацијом, једнострана 
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45729-02  Остектомија мандибуле унутрашњом фиксацијом, обострана 

45723-03  Остектомија максиле унутрашњом фиксацијом, једнострана 

45729-03  Остектомија максиле унутрашњом фиксацијом, обострана 

1707  Остеотомија (кортикотомија) или остектомија мандибуле или максиле,  
  комбиноване процедуре 

 Мандибуларна или максиларна остеопластика остеотомијом или остектомијом, 
 комбиноване процедуре 

 Укључује: коштани трансплантат 

  транспозицију нерава и крвних судова 

 Напомена: Ова група укључује вишеструке остеотомије или вишеструке остектомије  
 или комбинацију обе процедуре на мандибули или максили или обема костима 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ментопластика/гениопластика  
 • узимање кости за трансплантат са друге области  

 Искључује: медиофацијалну остеотомију  
  процедуру унутрашњом фиксацијом  

45731-00  Остеотомије или остектомије мандибуле≤ 3 процедуре 

45731-01  Остеотомије или остектомије максиле, ≤ 3 процедуре 

45735-00  Остеотомије или остектомије мандибуле и максиле, 4 процедуре 

45741-00  Остеотомије или остектомије мандибуле и максиле, 5 процедура 

45747-00  Остеотомије или остектомије мандибуле и максиле, ≥ 6 процедура 

1708  Остеотомија (кортикотомија) или остектомија мандибуле или максиле   
  унутрашњом фиксацијом, комбиноване процедуре 

 Мандибуларна или максиларна остеопластика остеотомијом или остектомијом 
 унутрашњом фиксацијом, комбиноване процедуре 

 Укључује:  коштани трансплантат 
  транспозицију нерава и крвних судова 

 Напомена: Ова група укључује вишеструке остеотомије или вишеструке остектомије  
 или комбинацију обе процедуре на мандибули или максили или обема костима 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ментопластика/гениопластика  
 • узимање кости за трансплантат са друге области  

 Искључује: медиофацијалне остеотомије  

45732-00  Остеотомије или остектомије мандибуле≤ 3 процедуре, унутрашњом   
  фиксацијом 

45732-01  Остеотомије или остектомије максиле≤ 3 процедуре, унутрашњом фиксацијом 

45738-00  Остеотомије или остектомије мандибуле и максиле, 4 процедуре, унутрашњом  
  фиксацијом 

45744-00  Остеотомије или остектомије мандибуле и максиле, 5 процедура, унутрашњом  
  фиксацијом 
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45752-00  Остеотомије или остектомије мандибуле и максиле, ≥ 6 процедура,   
  унутрашњом фиксацијом 

1709  Медиофацијалне остеотомије 

 Три или више медиофацијалних остеотомија (остеопластика) 
 Ле Форт ll                            } 
 Ле Форт lll                                            }          остеотомија (остеопластика) 
 Модификована Ле Форта lll  } 
 (маларно-максиларна)(назомаларна)   

 Укључује:  коштани трансплантат 
  транспозицију нерава и крвних судова 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ментопластика/гениопластика 
 • узимање кости за трансплантат са друге области  

45753-00  Медиофацијалне остеотомије 

45754-00  Медиофацијалне остеотомије унутрашњом фиксацијом 

1710  Репозиција чеоне кости 

 Преобликовање чеоне кости остеотомијом и померањем 

 Искључује: процедуру са хируршким захватом на темпоралнопаријеталном или  
   окципиталном региону  

45782-00  Репозиција чеоне кости, једнострано 

45782-01  Репозиција чеоне кости са парцијалном орбиталном репозицијом, једнострано 

45782-02  Репозиција чеоне кости са тоталном орбиталном репозицијом, једнострано 

45785-00  Репозиција чеоне кости, обострано 

45785-01  Репозиција чеоне кости са парцијалном орбиталном репозицијом, обострано 

45785-02  Репозиција чеоне кости са тоталном орбиталном репозицијом, обострано 

1711  Корекција деформитета лобање 

 Укључује: коштани трансплантат 

 Искључује: репозиција чеоне кости  

  процедуре за краниостенозу  
  реконструкцију гленоидне шупљине, зигоматичног лука и темпоралне кости  
  реконструкцију орбиталне шупљине  
  тоталну реконструкцију кранијалног лука  

45773-00  Периорбитална корекција Трачер Колинсковог (Treacher Collins) синдрома 
 Обострана реконструкција латералних и инфериорних делова орбите 

 Укључује: коштани режањ са калварије лобање 
  трансплантат ребра и/или илијачне кости 

45776-00  Интракранијална корекција орбиталне дистопије 
 Тотално репозиционирање једне орбите код дистопије, интракранијално 

45779-00  Субкранијална корекција орбиталне дистопије 
 Екстракранијална корекција орбиталне дистопије 
 Тотално репозиционирање једне орбите код дистопије, субкранијално или 
 екстракранијално 
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45767-00  Интракранијална корекција хипертелоризма 
 Тотално репозиционирање орбите или орбита код хипертелоризма, интракранијално 

45767-01  Интракранијална корекција хипертелоризма са остеотомијом Ле Форт III 

45770-00  Субкранијална корекција хипертелоризма 
 Екстракранијална корекција хипертелоризма 
 Тотално репозиционирање орбите код хипертелоризма, субкранијално или 
 екстракранијално 

1712  Остале репарације лобање и костију лица 

45758-00  Артропластика темпоралномандибуларног зглоба 

 Искључује: процедуру са: 
  • режњем или трансплантатом  
  • вишеструке процедуре које укључујеју капсулу, кондиларну главу и менискус  

90681-00  Остале репарације костију лица 

15.4.4 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1713  Реконструкција мандибуле 

 Реконструктивна остеопластика мандибуле 

 Укључује:  алопластични имплантат 
  коштани трансплантат 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • режањ  

45608-00  Реконструкција мандибуларног кондила 

45608-01  Парцијална реконструкција мандибуле 
 Хемимандибуларна реконструкција 
 Сегментална реконструкција мандибуле 

45608-02  Субтотална реконструкција мандибуле 

45608-03  Тотална реконструкција мандибуле 

45608-04  Реконструкција мандибуле коштаном дистракцијом 
 Мандибуларна остеосинтеза дистракцијом 

45791-00  Конструкција непостојеће кондиле и узлазног дела рамуса 

 Напомена: Обавља се код хемифацијалне микрозомије 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • узимање кости за трансплантацију  

1714  Реконструкција максиле 

 Реконструктивна остеопластика максиле 
  
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • режањ  

 
52122-00   Парцијална реконструкција максиле 

 Сегментална реконструкција максиле 

52122-01  Субтотална реконструкција максиле 
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52122-02  Тотална реконструкција једне максиле 

52122-03  Тотална реконструкција обе максиле 

1715  Реконструкција зигоматичног лука 

 Реконструктивна остеопластика зигоматичног лука 

90683-00  Реконструкција зигоматичног лука 

 Искључује: процедуру за корекцију Тречер Колинсовог (Treacher Collins) синдрома  
  процедуру са: 
  • реконструкцијом гленоидне шупљине и темпоралне кости  
  • уклањање лезије која укључује средње кранијалне и инфратемпоралне  
  шупљине  

1716  Реконструкција орбиталне шупљине 

 Укључује: орбитално дно 
  зидове орбите 
  редукцију пролабираног или заробљеног орбиталног садржаја 

 Искључује: корекцију: 
  • хипертелоризма  
  • орбиталне дистопије  
  • Тречер Колинсовог (Treacher Collins) синдрома  

  репозиција чеоне кости  

45590-00  Реконструкција орбиталне шупљине 

45590-01  Реконструкција орбиталне шупљине са имплантатом 

 Укључује: алопластични                                 }                                                                          
  силастичини                                         }             имплант (patch)                          
  синтетички(артефицијенли)   } 

45593-00  Реконструкција орбиталне шупљине са хрскавичавим имплантом 

45593-01  Реконструкција орбиталне шупљине са имплантом и имплантом хрскавице 

 Укључује: алопластични                                 }                                                                          
  силастични                                          }             имплант (patch)                          
  синтетички(артефицијенли)   } 

45593-02  Реконструкција орбиталне шупљине са коштаним имплататом 

45593-03  Реконструкција орбиталне шупљине са имплантом и имплататом кости 

 Укључује: алопластичну                                 }                                                                          
  силасична                                          }             имплант (patch)                          
  синтетичка(артефицијенла)   } 

1717  Реконструкција осталих костију лобање и костију лица 

 Искључује: корекцију: 
  • хипертелоризма  
  • орбиталне дистопије  
  • Тречер Колинсовог (Treacher Collins)  синдрома  
  Репозиција чеоне кости  

45788-00     Реконструкција гленоидне шупљине, зигоматичног лука и темпоралне кости 
  Обвегесерова (Obwegeser) техника 
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45785-03  Тотална реконструкција кранијалног лука 
 Преобликовање кранијалног лука које укључује комбиновани хируршки захват 
 фронталног, темпоралнопаријеталног и окципиталног региона 
 Транскранијално репозиционирање костију лобање и лица 

 Укључује: померање костију лобање 
  остеотомија (репозиционирање) костију лобање 
  рецесија  костију лобање 

90684-00  Остале реконструкције костију лица 

15.4.5 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1718  Остале процедуре код краниостенозе 

 Укључује:  краниектомију: 
  • ламбдоидну 
  • линеарну 
  • парасагиталну 
  • сагиталну 
  • striр 

  преобликовање чеоне кости остеотомијом и рецесијом 
  окципитална остеотомија и померање 
  отварање кранијалне сутуре 
  темпоропаријетална остеотомија и експанзија 
 
 Напомена: Обавља се и код краниосиностозе 
 
 Искључује: Репозиција чеоне кости  
  тотална реконструкција кранијалног лука  

40115-00  Остале процедуре код краниостенозе, једна сутура 

40118-00  Остале процедуре код краниостенозе, ≥ 2 сутуре 
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ШЕСНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

16.ПРОЦЕДУРЕ НА ДОЈКАМА  (БЛОКОВИ 1740–1759) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

16.1 ДОЈКЕ 

Укључује:  процедуре код мушкарца 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

16.1.1 ПРЕГЛЕД 

1740  Процедуре прегледа дојки 

 Искључује: биопсију дојке: 

  • ексцизијску  
  • иглом  

90721-00  Мануелни преглед дојке 

31536-00  Локализација лезија на дојкама 
 
 Укључује: обележавање: 
        • радиофармаком  
  • жицом  
    • carbon black раствором  

 Искључује: стереотаксичну локализацију лезија на дојкама  

90724-00  Стереотаксична локализација на дојкама  
 Стереотаксична локализација за биопсију дојке 
 
 Укључује: обележавање: 
         • радиофармаком  
  • жицом  
    • carbon black раствором  

16.1.2 ПРИМЕНА, ИНСЕРЦИЈА И УКЛАЊАЊЕ 

1741  Процедуре примене, инсерције или уклањања на дојкама 

45546-00  Интрадермално бојење коже због приказа брадавице и ареоле 
 Тетовирање коже да би се обликовао факсимил за брадавицу или ареолу 

 Напомена: Обавља се после реконструкције дојки предузете због мастектомије или 
 урођеног недостатка брадавице 

90723-00  Инјекција у дојку због повећања, једнострано 

90723-01  Инјекција у дојку због повећања, обострано 

90725-00  Аспирација дојке 

 Искључује: поткожну биопсију дојке  
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16.1.3 ИНЦИЗИЈА 

1742  Процедуре инцизије на дојкама 

31551-00  Инцизија и дренажа дојке 
 Експлорација дојке 

31554-00  Микродохотомија дојке 

16.1.4 ЕКСЦИЗИЈА 

1743  Биопсија дојки  

 Укључује:  стереотаксичну локализацију лезија на дојкама 

31548-00  Биопсија дубоког ткива дојке 
 Перкутана [затворена] биопсија дојке 
 Биопсија потпуним просецањем дојке 

 Искључује: биопсију дојке: 
  • ексцизиону  
  • иглом  
  • отворену  

31500-01  Отворена биопсија дојке 
 Инцизиона              } 
 Отворена хирушка  }  биопсија дојке 

 Искључује: ексцизиону биопсију дојке  

31533-00  Биопсија дојке иглом 
 Аспирација иглом: 
 • због биопсије  
 • цитологије [FNAB] дојке 
 Поткожна [затворена] биопсија дојке иглом (Core needle biopsy) 

 Искључује: ексцизијску биопсију дојке 

1744  Ексцизија лезија на дојкама 

 Укључује:  локализација лезија дојке са или без биопсије ex tempore 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија аксиларних лимфних чворова  

31500-00  Ексцизија лезија на дојкама 
 Комплетна локална ексцизија лезије на дојкама 
 Ексцизiona биопсија  лезије на дојкама 
 Локална ексцизија (широког поља) лезије на дојкама 
 Туморектомија 
 Парцијална мастектомија 
 Квадрантектомија 
 Сегментална ресекција дојке 
 Сегментектомија дојке 

 Искључује: поновну ексцизију лезије на дојкама  

31515-00  Поновна ексцизија лезије на дојкама 

 Напомена: Обавља се после претходне отворене биопсије или ексцизије ако маргине 
 ресекције нису јасне 
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1747  Поткожна мастектомија 

 Ексцизија ткива дојке са презервацијом коже и брадавице 

 Укључује: процедуру са или без биопсије ex tempore 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија аксиларних лимфних чворова  
 • имплантација протезе  

31524-00  Поткожна мастектомија, једнострана 

31524-01  Поткожна мастектомија, обострана 

1748  Једноставна мастектомија 

 Тотална мастектомија 

 Укључује: процедуру са или без биопсије ex tempore 

 Напомена: Једноставна мастектомија – укључује ексцизију целокупног ткива дојке као и 

 коже изнад ње заједно са брадавицом и ареолом 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ексцизија аксиларних лимфних чворова 

31518-00  Једноставна мастектомија, једнострана 

31518-01  Једноставна мастектомија, обострана 

1752  Остале процедуре ексцизије на дојкама 

31566-00  Ексцизија прекобројне брадавице 

31557-00  Ексцизија канала (централног) дојке 

31560-00  Ексцизија акцесорног ткива дојке 
 Ексцизија ектопичног ткива дојке 

 Искључује: процедуру код прекобројне брадавице  

16.1.5 РЕПАРАЦИЈА 

1753  Аугментациона мамопластика  

 Укључује:  инсерцију протезе 

 Искључује: процедуру инјекцијом  

45527-00  Аугментациона мамопластика после мастектомије, једнострана 

45527-01  Аугментациона мамопластика после мастектомије, обострана 

1755  Остале процедуре репарације на дојкама 

31563-00  Хирушка еверзија увучене брадавице 

90722-00  Сутура лацерације на дојкама 
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16.1.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА 

1756  Процедуре реконструкције на дојкама 

45539-00  Реконструкција дојке са инсерцијом ткивног експандера 

45530-02     Реконструкција дојке коришћењем режња 

 Укључује: дубоке доње епигастричне :                           } 
      • артерије  } 
                    • перфоратора  } 
     слободни трансректус абдоминис миокутанеуса }        режањ 
     доњу глутеалну артерију   } 
     миокутанеусни  } 
     оментални  } 
     горње глутеалне артерије   } 
   репарацију секундарног дефекта на кожи сутуром 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција протезе  
 • микрохирушка анастомоза крвних судова  
 • репарација нерва  
 • реконструкција брадавице или ареоле  
 • репарација секундарног дефекта: 
     • абдоминалног зида (мишича)  
     • помоћу графта 
     • мишића, помоћу флапа  
     • који није на кожи, сутуром 

45533-00  Реконструкција дојке техником дељења дојке, први стадијум 

 Укључује: редукцију дојке 

  сплит скин трансплантат до педицеларног флапа 
  ткивни флап 
  трансфер комплекса коже и дојке 

45536-00  Реконструкција дојке техником дељења дојке, други стадијум 

 Укључује: затварање донаторске области 
  раздвајање педицеларног флапа 
  уметање флапа дојке 
 

1757  Процедуре реконструкције на брадавицама и ареолама 

 Укључује: флап 
     трансплантат 

 Искључује: процедуру са редукционом мамопластиком  

45545-00  Реконструкција брадавице 

 Укључује: репарацију 

  транспозицију 

45545-01  Реконструкција ареоле 

45545-02  Реконструкција брадавице и ареоле 
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16.1.7 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ НА ДОЈКАМА 

1758  Процедуре које укључујеју уклањање или подешавање протезе дојке или  
  ткивног експандера 

45548-00  Уклањање протезе из дојке 

45548-02  Подешавање ткивног експандера дојке 
 Релокација ткивног експандера дојке 

45548-01  Уклањање ткивног експандера дојке 

45542-00  Уклањање ткивног експандера дојке и инсерција перманентне протезе 

45551-00  Уклањање протезе из дојке са комплетном ексцизијом фиброзне капсуле 

45552-00  Уклањање протезе из дојке са комплетном ексцизијом фиброзне капсуле и  
  заменом протезе 

 Искључује: уклањање силиконске протезе из дојке и замена са несиликонском   

  протезом  

45554-00  Уклањање протезе из дојке са комплетном ексцизијом фиброзне капсуле и  
  заменом протезе и формирањем новог џепа 

 Искључује: уклањање силиконске протезе из дојке и замена са несиликонском   

  протезом  

45555-00  Уклањање силиконске протезе из дојке и замена са несиликонском протезом 

 Укључује:  ексцизију фиброзне капсуле 

1759 Остале процедуре на дојкама 

90720-00  Остале процедуре на дојкама 
 Инјекција терапијског средства у дојке 
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СЕДАМНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

17.ПРОЦЕДУРЕ РАДИОЛОШКЕ ОНКОЛОГИЈЕ 
(БЛОКОВИ 1786–1799) 

АНАТОМСКА РЕГИЈА 

17.1 ПРОЦЕДУРЕ РАДИОЛОШКЕ ОНКОЛОГИЈЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

17.1.1 ТЕРАПИЈА ЕКСТЕРНИМ ЗРАКОМ 

1786  Површински радиолошки третман 

15000-00  Радиолошки третман, површинска терапија, једно поље 

15003-00  Радиолошки третман, површинска терапија, два и више поља 

1787  Ортоволтажни радиолошки третман 

15100-00  Радиолошки третман, рентгеном, једно поље 

15103-00  Радиолошки третман, рентгеном, два и више поља 

1788  Мегаволтажни радиолошки третман 

 Укључује: третмане електронима и фотонима 
 
81788-00    Радиолошки третман, мегаволтажни, на Кобалт (Со) уређајима 

 
15224-00 Радиолошки третман, мегаволтажни, једно поље, линеарни акцелератор 
 појединачног модалитета 
 
15239-00 Радиолошки третман мегаволтажни, два и више поља, линеарни акцелератор 
 појединачног модалитета 
 
 Укључује: ротациону терапију (линеарни акцелератор појединачног модалитета) 

15254-00 Радиолошки третман, мегаволтажни, једно поље, линеарни акцелератор 
 дуалног модалитета 

15254-001 Радиолошки третман, мегаволтажни, конвенционалан радиотерапија, 
 палијативна 

15254-002 Радиолошки третман, мегаволтажни, конвенционалан радиотерапија, 
 радикална 
 
15269-00 Радиолошки третман, мегаволтажни, два и више поља, линеарни акцелератор 
 дуалног модалитета 

 
 Укључује: ротациону терапију (линеарни акцелератор дуалног модалитета) 

15269-001  Радиолошки третман, мегаволтажни,  конформална радиотерапија, 
 палијативна 

15269-002  Радиолошки третман, мегаволтажни,  конформална радиотерапија, радикална 
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15269-003  Радиолошки третман, мегаволтажни, ИМРТ (Intensity-Modulated Radiation  
 Therapy) 

1789  Остали технике мегаволтажних радиолошких третмана 

15600-00 Стереотаксична радиотерапија, појединачна доза - радиохирургија 
 Стереотаксична радиохирургија, појединачна доза 

15600-01 Фракционисана стереотаксична радиотерапија 
 Стереотаксична радиохирургија, подељена 
 
15600-02 Зрачење половине тела 
  
15600-03 Зрачење целог тела 
 
15600-04 Зрачење целе површине коже 
 
81789-00   Зрачење крви и продуката крви  
  
 Укључује: зрачење на цезијумској јединици 

17.1.2 БРАХИТЕРАПИЈА УПОТРЕБОМ ЗАТВОРЕНИХ ИЗВОРА 

Напомена:  Брахитерапија се односи на инсерцију импланта који садржи радиоактивни извор.  
    Инсерција се може обавити у области захваћеној канцером или у коронарној артерији да 
    би се спречила поновна појава стенозе. Уређај за пулсно дозирање (ПДР) омогућава  
    радиоактивном извору да буде активан у импланту само 2–10 минуте на сат.   
    Софистицирани компјутерски систем контролише кретање радиоактивних честица кроз  
    имплант.Ово значи да је максималан третман усмерен на облст захваћену канцером док 
    је доза смањена у околном здравом ткиву. 

Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

• планирање  брахитерапије  

1790  Брахитерапија, интракавитарна, гинеколошка регија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • имиџинг за ултразвучнo праћење апликација  
 • имиџинг за реконструкцију  

15303-00  Брахитерапија, интраутерина, малом брзином дозе (ЛДР) 

15304-00 Брахитерапија, интраутерина, великом брзином дозе (ХДР) 

15311-00 Брахитерапија, интравагинална, малом брзином дозе (ЛДР) 

15312-00 Брахитерапија, интравагинална, великом брзином дозе (ХДР) 

15319-00 Брахитерапија, комбинована интраутерина и интравагинална, малом брзином 
 дозе (ЛДР) 

15320-00 Брахитерапија, комбинована интраутерина и интравагинална, великом брзином 
 дозе (ХДР) 

1790-01  Инсерција апликатора за брахитерапију, гинеколошка регија 

81790-00    Инсерција интраутерине тубе 

81790-01    Инсерција две интраутерине тубе (Мадисон систем) 

http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=imrt
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81790-02    Инсерција овоидних туба са или без овоидне заштите 

81790-03    Инсерција протрактора 

81790-04    Инсерција ринг апликатора 

81790-05    Инсерција игала за комбиновани интерстицијални-интракавитарни третман 

81790-06    Инсерција Норман-Симон (Norman Simon) апликатора 

1791  Брахитерапија, остале интракавитарне области / интралуминалне регије 

 Укључује: стереотаксична брахитерапија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • стварање отвора трепанацијом  
 • интракранијална стереотаксична локализација  
 • имиџинг за ултразвучне праћење апликација 
 • имиџинг за реконструкцију 

 Искључује: процедуру у гинеколошким областима  

90764-00 Брахитерапија , малом брзином дозе (ЛДР) 

90764-01 Брахитерапија, великом брзином дозе (ХДР) 

90764-011 Брахитерапија епифаринкса великом брзином дозе (ХДР) 

90764-012 Брахитерапија  бронха, трахеје, великом брзином дозе (ХДР) 

90764-013 Брахитерапија једњака великом брзином дозе (ХДР) 

90764-014 Брахитерапија аноректума великом брзином дозе (ХДР) 

90764-015 Брахитерапија билијарног тракта великом брзином дозе (ХДР) 

1792  Брахитерапија, остало 

 Укључује: брахитерапију: 
  • интерстицијалну 
  • интраваскуларну  
 
                     Прво шифрирати : инсерцију апликатора за брахитерапију (катетери, игле) 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • обављену хирушку процедуру или процедуре 
                     • инсерцију апликатора за брахитерапију (катетери, игле) 
 • имиџинг за ултразвучне праћење апликација 
 • имиџинг за реконструкцију 

15327-00 Брахитерапија са имплантaцијом у једној равни, малом брзином дозе (ЛДР) 

15327-01 Брахитерапија са имплантaцијом у једној равни, пулсирајућом брзином дозе 
 (ПДР) 

15327-06 Брахитерапија са имплантaцијом у једној равни, великом брзином дозе (ХДР) 

15327-02 Брахитерапија са имплантaцијом у више равни или волумном имплантацијом, 
 малом брзином дозе (ЛДР) 

15327-03 Брахитерапија са имплантaцијом у више равни или волумном имплантацијом, 
 пулсирајућом брзином дозе (ПДР) 
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15327-07 Брахитерапија са имплантaцијом у више равни или волумном имплантацијом, 
 великом брзином дозе (ХДР) 
 
15327-04 Брахитерапија са имплантацијом перманентних импланта-извора, < 10 извора 
 
 Искључује: простату  

 
15327-05 Брахитерапија са имплантацијом перманентних импланта-извора, ≥ 10 извора 
 
 Искључује: простату  
 
15338-00 Брахитерапија са имплантацијом перманентних импланта-извора, простата 

15360-00 Брахитерапија, интраваскуларна 

 Укључује: катетеризацију 

1792-01 Инсерција апликатора за брахитерапију, остале регије (вулва, дојка, језик и 
 под усне дупље, тумори меких ткива) 

81792-00    Имплантација флексибилних или ригидних импланата за брахитерапију вулве 

81792-01  Имплантација флексибилних или ригидних импланата за интерстицијалну 
 брахитерапију дојке 

81792-02   Имплантација флексибилних импланата за интерстицијану брахитерапију 
 језика и пода усне дупље 

81792-03    Имплантација  ригидних  и флексибилних импланата за туморе меких ткива 

1793  Уклањање затворених радиоактивних извора 

15339-00  Уклањање затвореног радиоактивног извора 

 Укључује: уклањање очног апликатора 

1794  Брахитерапијски површински апликатори 

15012-00 Брахитерапија, око 

 Прво шифрирати : инсерцију апликатора за брахитерапију, око  

90766-00  Брахитерапија са употребом површинских апликатора, остале области 

17.1.3 РАДИОИЗОТОПСКА ТЕРАПИЈА 

1795  Примена терапијске дозе отвореног радиоизотопа 

16012-00  Примена терапијске дозе фосфора 32 

16009-00  Примена терапијске дозе јода 131 

16003-00  Примена терапијске дозе итријума 90 

16018-00  Примена терапијске дозе 153 SМ-Lеxidrоnаnа (Самаријум) 

16015-00  Примена терапијске дозе стронцијума 89 

90960-00  Примена терапијске дозе осталих отворених радиоизотопа 
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17.1.4 ПРОЦЕДУРЕ ИЗРАДЕ И ПОДЕШАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА ЛЕЧЕЊЕ   
РАДИОТЕРАПИЈОМ 

1796  Радиоактивне и друге мулаже 

15342-00 Израда и примена радиоктивних и других површинских мулажа 

15351-00  Израда и примена очног апликатора 

1797  Израда и подешавање имобилизацијских уређаја или прибора за лечење  
  радиотерапијом 

90765-00 Израда и подешавање уређаја за имобилизацију, једноставна 

                      Укључује:  улошке од пене ,држаче, носаче, подметаче,jедноставне елементе за  
  позицинонирање 

90765-01 Израда и подешавање имобилизацијских уређаја, средње комплексна 

 Укључује: аквапласт (термопластичну) маску 
  снимак загриза (block bite) 
  различите вртсте индивидиуалних мулажа 

90765-02 Израда и подешавање имобилизацијског уређаја, комплексна 

 Укључује: калуп израђен вакумом, имобилизације за ИМРТ и стереотаксичну   
  радиотерапију 

90765-03 Израда и подешавање прилагођених блокова 

90765-04 Израда и подешавање прибора за лечење радиотерапијом 

 Укључује: подршку за узимање лекова 
       денталне стентове 
       интерне штитнике 

17.1.5 КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМА, СИМУЛАЦИЈА 
И ВЕРИФИКАЦИЈА ЗРАЧНОГ ПОЉА 

Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:                                                                                      
• клинички преглед пре и у току радиотерапије 

1798  Планирање и симулација зрачног поља 

15500-00     Одређивање зрачног поља помоћу симулатора, једноставно 

 Укључује: појединачну област са једним пољем или паралелним супротним пољима 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • радиографију 
 • флуороскопију 

15503-00    Одређивање зрачног поља помоћу симулатора, средње комплексно 

 Укључује: појединачну обаст са два или више поља у истој равни која се укрштају 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • радиографију 
 • флуороскопију 
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15506-00    Одређивање зрачног поља помоћу симулатора, комплексно 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • радиографију 
 • флуороскопију 
 • Cone BEAM - ЦТ 

81798-00    Одређивање зрачног поља, мануелно  

81798-01    Репозиционирање изоцентра и верификација  плана зрачења на симулатору 

15506-01    Виртуелна симулација – одређивање зрачног поља помоћу специфичног ЦТ              
 скенера 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 
 
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • ЦТ 

15550-00    Одређивање зрачног поља за прецизну тродимензионалну радијациону  
 терапију [3Д-ЦРТ] 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 

81798-02    Регистрација и ко-регистерација 

                     
                     Укључује: трансфер имиџинг података, креирање записа у бази података у систему за   

                                 планирање терапије, корегистрацију различитих имиџинг модалитета за 3Д              
                                 планирање  радиотерапије, конформалне терапије, ИМРТ радиотерапије,  
                                 брахитерапије, стереотаксичне радиотерапије 

                     
 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • радиографију 
 • компјутеризовану томографију и друге имиџинг модалитете 

81798-03    Делинеација тумора и волумена (ГТВ, ЦТВ, ПТВ,...) 

 
                     Укључује: делинеацију за 3Д планирање радиотерапије, конформалне терапије, ИМРТ  
                                 радиотерапије, брахитерапије, стереотаксичне радиотерапије 

81798-04    Делинеација органа у ризику 

 
                     Укључује: делинеацију за 3Д планирање радиотерапије, конформалне терапије, ИМРТ  

                                 радиотерапије, брахитерапије, стереотаксичне радиотерапије 

81798-05    Делинеација општих структура 

 
                     Укључује: делинеацију за 3Д планирање радиотерапије, конформалне терапије, ИМРТ  
                                 радиотерапије, брахитерапије, стереотаксичне радиотерапије 

81798-06    Делинеација са фузијом истих или различитих имиџинг модалитета 
 
                     Укључује: делинеацију за 3Д планирање радиотерапије, конформалне терапије, ИМРТ  

                                 радиотерапије, брахитерапије, стереотаксичне радиотерапије 
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15506-02 Одређивање и верификација зрачног поља за интензитетски модулисану
 радијациону терапију [ИМРТ] 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 

81798-07    Креирање објектива са лимитима и прескрипција ИМРТ плана 

 Укључује: објективе и прескрипцију пре свега за ИМРТ план (конформалну терапију,  
  брахитерапију и стереотаксичну терапију само ако је део уобичајене   
  стандарднe процедуре 

15509-00 Одређивање зрачног поља помоћу дијагностичке рентгенске јединице 

 Укључује: појединачну област са једним пољем или паралелним супротним пољима 

1799  Планирање радиотерапије, радијациона дозиметрија и верификација 

15518-00 Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског 
 интерфејса, једноставна 

 Укључује: појединачну област са једним пољем или паралелним супротним пољима 

15521-00 Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског 
 интерфејса, средње комплексна 

 Укључује: појединачну област са два или више интерсецтинг цопланар фиелдс 

15524-00 Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског 
 интерфејса, комплексна 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 

15556-00 Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског  
 интерфејса за прецизну тродимензионалну конформалну радијациону терапију 
 [3ДЦРТ] 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 

15524-01 Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског   
 интерфејса за интезитетски модулисану радијациону терапију [ ИМРТ] 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
  вишеструке суседне области 
  поља која нису у истој равни 

15527-00 Планирање екстерне терапије и дозирање без ЦТ компјутерског  интерфејса, 
 једноставна 

 Укључује: појединачну област са једним пољем или паралелним супротним пољима 

15530-00 Планирање екстерне терапије и дозирање без ЦТ компјутерског  интерфејса, 
 средње комплексна 

 Укључује: појединачну регију или две или више суседних копланарних области 
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15533-00 Планирање екстерне терапије и дозирање без ЦТ компјутерског  интерфејса, 
 комплексна 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
     вишеструке суседне области 
     поља која нису у истој равни 

15556-01 Планирање екстерне терапије и дозирање без ЦТ компјутерског  интерфејса за 
 прецизну тродимензионалну конформалну радијациону терапију [3ДЦРТ] 

 Укључује: поља неправилног облика која захтевају прилагођене блокове 
  вишеструке суседне области 
  поља која нису у истој равни 

15536-00  Планирање брахитерапије, једноставно 

 Укључује: малу брзину дозе, појединачни: 
  • интракавитарни апликатор 
  • плочасти имплант 

15536-01    Планирање брахитерапије, средње комплексно 

 Укључује: малу брзину дозе: 
  • дупли плочасти имплант 
  • интракавитарну са више извора 

15536-02    Планирање брахитерапије, комплексна 

 Укључује: велику брзину дозе 
  малу брзину дозе, волумни имплантат 
  пулсно дозирање 

 Искључује: процедуру на простати  

15539-00    Планирање брахитерапије простате (са трајним имплантима) 

15541-00    Планирање интраваскуларне брахитерапије 

81799-09    Преглед радиотерапијског плана 

 Укључује: брахитерапијски план                                                                                                    
  план за конформалну терапију                                                                                                 
  план за ИМРТ                                                                                                                                  
  план за стереотаксично зрачење 

81799-00    Верификација плана зрачења и репозиционирањa на симулатору  

81799-01    Верификација плана зрачења и позиционирањa ПОРТАЛ уређајем 

81799-02    Верификација плана зрачења гамаграфијом 

81799-03    Верификација ИМРТ сегмената са ПОРТАЛ уређајем 

81799-04    Дозиметријска верификација ИМРТ плана – верификација флуенс  мапа 
 апсолутна дозиметрија компјутеризованим системима 

81799-05    InVivo  верификација на акцелератору 

81799-06    InVivo  верификација доза у брахитерапији 

81799-07    Рендген верификација апликатора пре и после брахитерапијског третмана 

81799-08    Реконструкција апликатора имплантата и репрезентативних тачака 
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ОСАМНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

18.НЕИНВАЗИВНЕ, КОГНИТИВНЕ И ОСТАЛЕ 
ПРОЦЕДУРЕ, КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА 
ДРУГОМ МЕСТУ  
(БЛОКОВИ 1820–1922) 

Напомена:  Когнитивне процедуре – процедуре које захтевају когнитивне вештине као што су  
 процена, едукација или саветовање (нпр. едукација у вези са дијетама, процена  
 исхране, интервенција у случају кризе, саветовање у случају тешког губитка) 

 Неинвазивне процедуре – терапеутске или дијагностичке процедуре без оштећења  
 епителног омотача или улаза у део тела или шупљину (нпр. литотрипсија, хипербарична 
 оксигенација, репозиције код прелома, терапија вежбањем). Не заборавите да су  
 неинвазивне дијагностичке процедуре визуелизације (оне које не захтевају инцизију или 
 улазак у део тела) класификоване у Поглављу 19 – Услуге снимања. 

 Клијент – термин 'Клијент' коришћен у овом поглављу, може да се односи на пацијента,  
 члана породице или неко друго лице. Именица 'Клијент' се генерално користи у једнини, 
 а може да се односи на појединца или групу клијената.  

АНАТОМСКЕ РЕГИЈЕ 

18.1 ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

18.1.1 ПРОЦЕНА, КОНСУЛТАЦИЈА, ИНТЕРВЈУ, ИСПИТИВАЊЕ, 
ЕВАЛУАЦИЈА 

Напомена:  Процена – сакупљање, процењивање и бележење информација које се односе на  
 проблем клијента, функционални статус или ситуацију кроз коришћење   
 конгитивних вештина и једноставних мерења (нпр.  опсервације, узимање анамнезе,  
 антропометрије). Процена се изводи у сврху дијагнозе, проверавања, надгледања,  
 праћења, поновног разматрања, вођења случаја или планирања отпуста. У процену је  
 такође укључен и развој плана лечења или програма, планирање дијагностичких  
 тестова, прописивање лекова или медицинских помагала, упућивање другом пружаоцу  
 услуга , консултације са другим пружаоцима услуга. 

Искључује:  процену или консултацију са електроконвулзивном терапијом  
 стоматолошки преглед  
 специфичне дијагностичке тестове, мерења, истраживања или тестове класификоване 
 на неком другом месту 
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1820  Физиолошка процена 

 Напомена: Физиолошко истраживање за процену функције коришћењем техника као 

 што су узимање    анамнезе, опсервација, преглед, палпација, перкусија, аускултација и 
 остали физикални тестови 

 Искључује: процедуру као део: 
  • процене старења  
  • тестирања развоја  
  • генетске процене  
  • менталне и/или бихејвиоралне процене 

 
96008-00     Неуролошка процена 
 
       Укључује: неуролошки преглед болесника у коми приликом дијагностиковања мождане   
                          смрти 

 
96009-00    Процена функције слуха 

 Искључује: процедуру за процену потребе за помоћним слушним апаратом  
 

96010-00    Процена функције гутања 

 
96011-00    Процена гласа 
 
                      Укључује: психоакустичку и перцептивну процену гласа 

 
96012-00    Процена говора 
                    Психоакустичка и перцептивна процена говора 
                      Комплетно испитивање говорно-језичког статуса 
                      Скраћено испитивање говорно-језичких функција 
                      Тест за испитивање конфронтационог именовања 
 

96012-001   Дефектолошка анамнеза и обсервација   
 
96012-002   Контролни преглед логопеда 
 
96013-00    Процена речитости 
                      Тест  за испитивање вербалне флуентности 
 
96014-00    Процена језичких способности 
 Процена аудитивног разумевања 
                     Процена експресивног говора 
        Процена рецептивног говора 
       Процена способности читања 
        Процена способности рачунања 
        Процена способности рачунања 

 Напомена: процена способности комуникације (разумевања, изражавања, 

 препознавања) у говорном / неговорном и писаном / неписаном језику 
 

96018-00    Процена васкуларног система 
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96019-00    Биомеханичка процена 
 Процена равнотеже (са тестирањем дубоког сензибилитета) 
                      Анализе покретљивости/ходања (регистровање обрасца хода)  
 Процена мишићноскелетног састава 
 Процена држања тела 
 Опсег кретања/тестирање мишића (без уређаја или опреме) 
 Одређивање скора мишићне снаге (QMGS) 
 Одређивање скора мишићне снаге, примена ALSFRS-r скора за процену функцоналног    
   дефицита и примена апарата за процену респираторне мускулатуре, проценом  
 назалног притиска (RPM)  

 Тест провокације напада (код периодичне хипо/хиперкалијемијске парализе) 

 Искључује: процену функционалне мобилности повезане са окружењем клијента  
  тестирање опсега покрета/мишића специјализованом опремом  

 
96020-00    Процена интегритета коже 
 Процена: 
 • ожиљка 
 • лезије коже 
 • чира 
 • ране 

 
81820-00    Дермоскопски преглед коже, једна лезија 
 
81820-01    Дермоскопски преглед коже, више лезија 
 
81820-02    Дијагностиковање миколошких обољења Wood-овом методом 
 
81820-03    Дијагностички преглед имунофлуоресцентном техником 
 
81820-04    Обрада материјала флуоресценцијом 
 
92001-00    Општи физикални преглед                                                                                                     
                   Остале физиолошке процене 

 Укључује: општа физикална мерења: 

  • крвног притиска 
  • висине 
  • температуре 
  • тежине 

 Искључује: тестирање развоја 
  физикални преглед као део генетске процене  
 

92001-001  Преглед новорођенчета 

                     Укључује: општа физикална мерења: 
  • крвног притиска 
  • дужине 
  • температуре 
  • тежине 

 Искључује: тестирање развоја  

  физикални преглед као део генетске процене  

1821  Преоперативна анестезиолошка процена 

92500-00     Рутинска преоперативна анестезиолошка процена 

92500-01     Продужена преоперативна анестезиолошка процена 

92500-02     Хитна преоперативна анестезиолошка процена 
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1822  Процена личне неге и осталих активности свакодневног / независног живота 

96021-00    Процена самосталности 
 Процена  способности обављања активности у свакодневном животу  
 Процена: 
 • купања/туширања 
 • прања зуба 
 • облачња 
 • конзумирања хране 
 • храњења 
 • функционалних комуникација 
 • дотеривања 
 • покретљивости у окружењу 
 • бриге о тоалети 
 • прања косе 

 Искључује: процену: 
  • старења  
  • уноса хране (дијеталне)(хранљиве) 
  • одржавања здравља или опоравка  
  • упављања домаћинством  

 
96022-00    Процена одржавања здравља или опоравка  
 Процена савладавања/вештине: 
 • прилагођавања болести или стања и његових клиничких и функционалних импликација  
 • коришћења завоја и превијања 
 • дијагностичког тестирања/посматрања ( за стања као што су ампутиране израслине, 
 астма, дијабетес) 
 • неге стопала/ноге или хигијене (упале на палцу ноге)(нокта на  
 нози)(жуљева)(укључујући процену постојеће обуће) 
 • оралне хигијене 
 • самосталног прегледа (груди)(гениталија) 
 • самосталног давања инјекција 
 • бриге о устима 

 Напомена: Процена клијентове способности да изводи активности повезане са 
 одржавањем свога здравља; превентивне мере као што су самопрегледање, или мере 
 одржавања као што су облачење жуљеви на ногама/стопалима, надгледање нивоа 
 глукозе код дијабетеса или виталног капацитета плућа код астме.  

 Искључује: процену узимања прописаних лекова  
 

96024-00    Процена потребе за уређајем или опремом која служи као помоћ  
 Мере за помоћни или адаптивни уређај или опрему 
 Преписивање помоћног или адаптивног уређаја али опреме  

 Напомена: за листу помоћних и адаптивних уређаја и опреме  

 
96025-00    Ревизија уређаја или опреме која служи као помоћ  
 Евалуација помоћног или адаптивног уређаја, или опреме 

 Напомена: за листу помоћних и адаптивних уређаја и опреме  

 Искључује: процедуру код подешавања, прилагођавња или преправљања  

 
96026-00    Процена исхране/дневног уноса хране  

 Напомена: Евалуација статуса исхране клијента како би се утврдило да ли унос 
 задовољава метаболичке потребе клијента или да се одреди квалитет исхране, њен 
 састав и ефекат на здравље. 
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96027-00    Процена узимања прописаних лекова  
 Праћење узимања лекова 
 Процена руковања лековима 
 Ревизија терапије 

 Укључује:  историју лекова 

 Напомена: Медицинска процена обједињује преглед тренутног режима узимања 

 лекова, како би се одредило да ли он одговара клијенту. Укључена је  и процена 
 клијентове способности да безбедно рукује лековима. Процедура захтева 
 обезбеђивање прецизне медицинске историје (о преписаним лековима, њиховом 
 дозирању и комплементарној медицини као што је биљна медицина, хомеопатски и 
 витамински производи, односно лекови које клијент сам бира).  Такође укључује 
 консултације са другим добављачима у вези са лекарским извештајем и планом.  

 Надгледање узимања лекова укључује бележење записивање/прегледање и 
 интерпретирање резултата, уочавање и управљање штетним реакцијама на лек.  У ово 
 не улазе саветовање, едукација или препоруке о превенцији и други аспекти штетног 
 утицаја лека руковођење и препоруке у вези са режимом узимања лека  

 Искључује: процену употребе противзаконитих дрога  

96028-00     Процена управљања домаћинством 
 Процена савладавања/вештина у: 
 • чишћењу 
 • штедњи енергије 
 • баштованству 
 • одржавању куће 
 • прању веша 
 • припреми оброка 
 • безбедносним мерама у кући  
 • куповини 

96029-00     Процена управљања финансијама 
 Процена управљања/вештина у буџетирању 
 Процена управљања новцем 

96030-00     Ситуациона/професионална процена и процена окружења 

                      Процена: 
    Старатеља 
    Вожње  
    Запослења  
    Ергономије 
    Кућног окружења  
    Домаћинства/смештаја 
  Правне ситуације  
    Слободног времена  
    Игре  
    Школског окружења  
    Саобраћаја  
    Радног окружења  

 Напомена: процена окружења у којем клијент живи како би се одредила продуктивност, 
 приступачност, прилагодљивост или клијентова способност да функционише у том 
 окружењу. 

 Искључује: процену способности клијента да функционише у свом окружењу као члан  

   друштва  
  процену управљања финансијама  
  процену управљања домаћинством  
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96031-00    Процена родитељских вештина 
 Процена родитељских вештина: 
 • за родитеље са инвалидитетом или родитеље који имају децу са инвалидитетом 
 • повезана са свакодневном рутином, дететовим навикама у спавању и обедовању 
 • за одређивање подобности за усвајање или одгајање 

1823  Ментална, бихејвиорална или психосоцијална процена 

96175-00     Ментална/бихејвиорална процена 
 Процена конгитивне или егзекутивне функције 
 Процена менталне компетенције 
 
 Укључује: Мали неуропсихолошки тест непосредно после напада 
    Код оболелих од Паркинсонове болести 
    Скала за процену депресивности 
    Скала за процену анксиозности 
    Скала за процену апатије 
    Мини-ментал тест за брзу процену когнитивне функције 
    Брза процена интелигенције 
    Векслеров индивидуални тест интелигенције (Вити) –назив промењен 
    Тест цртања сата – скрининг тест за брзу процену когнитивног функционисања 
    Скала за процену општег когнитивног статуса 
    Скала за процену егзекутивних функција 
    Скала за брзу функцију фронталног режња 
    Испитивање визуелне пажње 
    Испитивање пажње 
    Испитивање визуоперцептивних способности 
    Инспитивање визуоконструктивних способности 
    Испитивање праксије 
    Испитивање тактилних функција 
    Испитивање моторних функција 
    Испитивање телесне схеме 
    Испитивање доминатне латерализованости 
    Испитивање способности учења, епизодичног памћења, спонтаног присећања  
     и рекогниције 
    Испитивање сложене визуелне организације 
    Аутоматозована батерија неуропсихолошких тестова (CANTAB) 

      испитивање визуелне меморије 
      испитивање егзекутивних функција,радне меморије и планирања 
      испитивање домена пажње 
      испитивање семантичке/вербалне меморије 
      испитивање егзекутивних функција – решавање проблема 
      испитивање општег когнитивног статуса 
    Мултидимензионална акустичка анализа гласа и говора (Dr Speech) 

 Напомена: ментална и/или бихејвиорална процена може да укључи интервју   

 ради генералне процене (диагностике) и евалуације;      
 психијатријску/психолошку/психосоцијалну/историју; психолошко испитивање;   
 (мини) испитивање менталног стања; коришћење упитника ради процене,   
 листе за проверу, неуропсихолошке/психолошке/психометричке тестове; и   
 добијене резултате 

 Искључује: процену когнитивне функције као дела тестирања развоја  
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96032-00    Психосоцијална процена 

 Напомена: Психосоцијална процена – евалуација проблема клијента или  

 функционисање везано за њихову друштвени живот. Укључује експлорацију 
 психосоцијалних потреба, способност решавања проблема, прилагодљивост и личну 
 сналажљивост зависно од ситуације. 

 Искључује:  процену прилагодљивости на болест/стање  

    као део: 
  • процене старења  
  • процене узимања алкохола и осталих дрога  
  • тестирања развоја  
  • менталне или бихевиоралне процене  
 

96034-00    Процена узимања алкохола и осталих дрога (лекова)  

 Укључује:  психосоцијалну процену 

 Напомена: Процена клијента на основу конзумирања алкохола и других непреписаних 
 (забрањених) лекова са фокусом на развијање плана лечења како би се смањила штета 
 настала узимањем алкохола и других дрога. 

 Искључује: процену узимања прописаних лекова  

1824  Остале процене, саветовања, разговори, прегледи или евалуације 

96035-00    Генетска процена 
 Генетско праћење 

 Укључује:  општи физикални преглед 

 Напомена: процена генетске историје клијента помоћу породичног стабла 

 
96184-00    Тестирање развоја 
 Преглед раста и развоја 

 Напомена: Процена моторике, коришћења језика, дружељубивости, прилагодљивости 

 и/или когнитивног функционисања помоћу стандардизованих инструмената за развој. 

 
96023-00    Процена старења 

                      Укључује: физиолошку и психосоцијалну процену 

 Напомена: Процена способности клијента да се носи са карактеристикама процеса 
 старења изведена посебно ради разликовања ефеката старења од патолошких у циљу 
 одређивања најприкладније неге или лечења.  

96186-00     Пасторална процена 

 Напомена:Процена духовних/верских потреба клијента да би био срећан и задовољан.  

 
96037-00    Остале процене, консултације или евалуације  
 Процена, некласификована на другом месту 
 Консултација, некласификована на другом месту 
 Евалуација, некласификована на другом месту 
 Разговор, некласификован на другом месту 
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18.1.2 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА НЕРВНИ 
СИСТЕМ 

1825  Електроенцефалографија [ЕЕГ] 

11000-00    Електроенцефалографија (ЕЕГ) 
 
                      Укључује: процедуру:  

                                  у стандардним условима 
                                  после целоноћног лишавања спавања 
 
11003-00    Електроенцефалографија (ЕЕГ) дужа од 3 сата (24-часовни холтер) 
 
11006-00    Темпоросфеноидална електроенцефалографија (ЕЕГ) 
 
11009-00    Електрокортикографија   
 Електроенцефалографија коре великог мозга 

92011-00     Видео и радиотелеметријско приказивање електроенцефалограма (ЕЕГ) 

 Напомена: Само за 24-часовно или дуже надгледање 

1826  Неуромускуларна електродијагностика  

 ЕМГ [електромиографија]: 
 • једног или више мишића 
 • коришћење концентричних иглених електрода 
 Проучавање нервномишићне проводљивости 
 

11012-00    Електромиографија (ЕМГ) 

 Искључује: процедуру за дно карлице и мишића аналног сфинктера 

 
11021-00    Електромиографија са квантитативном компјутерском анализом (multi   
                    MUP) 
    
       Искључује:  процедуру за дно карлице и мишића аналног сфинктера  
                         неуромускуларне студије спроводљивости 

 
11021-001  Одређивање моторне тачке мишића и примена ботулинског токсина кроз  
                    концентричну иглену електроду за апликацију лека 
 

11021-002   Испитивање рефлекса трептања (Blink-рефлекс) 
 
11021-003   Тест на тетанију 
 
11021-004   Булбокавернозни рефлекс 
 
11021-005  Одређивање густине влакана (Fiber density) 
 
11021-006  Макроелектромиографија 
 
11021-007  Анализа обрта амлитуде 
  

11012-01    Студије спроводљивости на једном живцу  
 
11012-02    Студије спроводљивости на једном живцу помоћу електромиографије  

 Искључује: понављајуће неуромускуларне студије провођења  
    појединачна влакана живаца и мишића  
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11015-00    Студије спроводљивости на 2 или 3 живца 
 
11015-01    Студије спроводљивости на 2 или 3 живца са електромиографијом   

 Искључује: понављајуће неуромускуларне студије провођења  

 
11018-00    Студије спроводљивости на 4 или више живаца 
 
11018-01    Студије спроводљивости на 4 или више живаца са електромиографијом   

 Искључује: понављајуће неуромускуларне студије провођења  

 
11018-02    Студије спроводљивости са електромиографијом појединачних влакана  
                    и мишића (SFEMG) 
 
11021-01    Тест репетитивне стимулације 
 
11021-02    Тест репетитивне стимулације са квантитативном компјутерском анализом  
                    електромиографије  

1827  Испитивање евоцираних одговора централног  нервног система 

 Укључује : процедуру помоћу компјутеризованих техника упросечавања                      
  аудитивне евоциране потенцијале                                                                         
  визуелне евоциране потенцијале                                                                  
  моторне евоциране потенцијале                                                                        
  когнитивне евоциране потенцијале 

 Напомена: Једна студија – један стимуланс у једној тачки 

  Друга или наредне студије– другачији стимуланс у истој тачки или другој тачки  
  стимулације 

 Искључује:  укључујући аудиометрију   

 
11024-00    Испитивање евоцираних одговора централног нервног система, 1 или 2 студије 
 
11027-00    Испитивање евоцираних одговора централног нервног система, 3 или више  
                    студијa 

1828  Испитивање спавања 

12203-00    Полисомнографија   
 Полисомнографија за испитивање застоја у дисању током спавања  

 Напомена: Истраживања застоја у дисању током спавања – укључују непрестану 
 контролу количине кисеоника и дисањапомоћу вишеканаског полиграфа 
 (полисомнограма), и бележење ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, предње тибиалне респираторни покрет, 
 проток ваздуха, засићеност кисеоником и ЕЦГ 

 
92012-00    Остали тестови функције поремећеног спавања  
 Тест одржавања будности 

1830  Остали неуролошки дијагностички тестови, мерења или испитивања 

92013-00    Интракаротидни амобарбитални тест 
  WАDА активациони тест 

 Укључује:  ангиограм 
  Електроенцефалограм [ЕЕГ] 

 Напомена: Извођено за испитивање језика и меморије у свакој хемисфери мозга  
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39131-02     Тестирање уграђеног неуростимулатора 
 Прилагођавање уграђеног неуростимулатора 
 Репрограмирање уграђеног неуростимулатора 

18.1.3 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА ОКО И 
АДНЕКС 

1831  Мерења или проучавање видне функције 

96038-00     Мерење оштрине вида 

96039-00    Тест контрастне осетљивости  
 
92018-00    Испитивање колорног вида 
 
11211-00    Испитивање привикавања на таму  
 Адаптација на таму 

1832  Периметрија 

 Проучавање видног поља 

96040-00    Мануална периметрија, једнострана 
 
96041-00    Мануална периметрија, обострана 
 
11224-00    Квантитативна компјутеризована периметрија, једнострана 
 
11221-00    Квантитативна компјутеризована периметрија, обострана 

1832 - 01  Оптометрија 

 
81832-00    Процена оштрине вида 
 
81832-01  Процена контрастне осетљивости 
 
81832-02  Процена разликовања боја 
 
81832-03  Процена функционалности вида-видне ефикасности 

81832-04  Визуо-моторна процена 

81832-05  Процена потенцијалне оштрине вида 

81832-06  Процена прилагодљивости на таму (адаптометрија) 

81832-07  Друге процене функције вида 

81832-10  Процена деформације централног видног поља на Амслер мрежи 

81832-11  Процена видног поља, конфронтацијом  

81832-12  Процена видног поља, мануелна кинетичка периметрија 

81832-13  Процена видног поља, мануелна кинетичка периметрија, целокупно поље  

81832-14  Процена видног поља, мануелна, друге врсте  
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81832-15  Процена видног поља, компјутеризованим статичким периметром 

81832-16  Процена видног поља, компјутеризованим статичким периметром, целокупно  
  поље  

81832-17  Процена видног поља, компјутеризованим периметром, друге врсте  

81832-18  Друге врсте процене видног поља 

81832-20  Процена (оптичких карактеристика) тренутно коришћених наочара 

81832-21  Процена акомодације, опсег, амплитуда и друге врсте процене 

81832-22  Процена акомодације 

81832-23  Процена акомодације, друге врсте 

81832-24  Процена рефракције, објективна, аутоматизована (аутоматизована   
  рефрактометрија) 

81832-25  Процена рефракције, објективна, ручна (ретиноскопија) 

81832-26  Процена рефракције, субјективна 

81832-27  Процена рефракције, друге врсте 

81832-30  Процена општег изгледа ока и аднекса 

81832-31  Процена усклађености праваца видних осовина између очију  

81832-32  Процена усклађености праваца видних осовина/која укључује снимање  

81832-33  Процена функције екстраокуларних мишића 

81832-34  Мерење функције екстра-окуларних мишића које укључује технике снимања 

81832-35  Процена конвергенције 

81832-36  Процена конвергенције, проксимална 

81832-37  Процена конвергенције, акомодативна 

81832-38  Процена конвергенције, друге  

81832-39  Процена покрета очију типа тзв. глатко праћење (посматраног објекта) 

81832-40  Процена покрета очију, сакадични - трзајни покрети 

81832-41  Процена покрета очију, конвергентно-дивергентних 

81832-42  Процена покрета очију, вестибуларно-окуларни рефлекс (ВОР) 

81832-43  Процена покрета очију, оптокинетички нистагмус (ОКН) 

81832-44  Процена покрета очију, одржавање фиксације 
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81832-45  Процена нистагмуса 

81832-46  Процена бинокуларне функције (ретинална кореспонденција, симултана  
  перцепција, фузија, стерео вид,супресија)  

81832-47  Процена бинокуларне функције, фузија 

81832-48  Процена бинокуларне функције, стерео вид 

81832-49  Процена бинокуларне функције, супресија 

81832-50  Процена бинокуларног вида, симултана перцепција 

81832-51  Процена диплопије 

81832-52  Друге процене окуларне покретљивости и бинокуларне функције 

81832-60  Преглед/процена очне дупље 

81832-61  Преглед/процена очног капка 

81832-62  Преглед/процена очне јабучице 

81832-63  Преглед/процена сузног филма 

81832-64  Преглед/процена предњег сегмента, коњунктива 

81832-65  Преглед/процена предњег сегмента, рожњача 

81832-66  Преглед/процена предњег сегмента, предња комора 

81832-67  Преглед/процена предњег сегмента, дужица 

81832-68  Преглед/процена предњег сегмента, сочиво 

81832-69  Преглед/процена предњег сегмента, остало 

81832-70  Мерење предњег сегмента посебним инструментима, рожњача (топографија  
  или аберометрија или пахиметрија или биомеханицке карактеристике) 

81832-71  Преглед/процена задњег сегмента  

81832-72  Мерење/процена интра-окуларног притиска 

81832-73  Преглед/процена зенице, изглед 

81832-74  Преглед/процена зенице, реакције 

81832-75  Процењивање окуларне фотографије, предњи сегмент 

81832-76  Процењивање окуларне фотографије, задњи сегмент 

81832-77  Процењивање окуларне фотографије, флуоресцеинска ангиографија фундуса  
  или флуоресцеинска ангиографија ириса/предњег сегмента (ФФА ор АСФА) 
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81832-78  Процењивање окуларне фотографије, друге (нпр оптицка кохерентна   
  томографија*ОЦТ)  

81832-79  Ултрасонографски преглед/процена, А скен 

81832-80  Ултрасонографски преглед/процена, Б скен 

81832-81  Ултрасонографски преглед, остало (Ултразвуцна биомикроскопија/УБМ ...) 

81832-82  Друге анатомска и физиолошке процене ока и аднекса 

81832-90  Електроретинографија, преглед/процена (ЕРГ) 

81832-91  Преглед/процена визуелних евоцираних потенцијала потенцијала (ВЕП) 

81832-92  Електроокулографија преглед/процена (ЕОГ) 

81832-93  Преглед/процена електронистагмографија (ЕНГ) 

81832-94  Преглед/процена електромиографија (ЕМГ) 

81832-95  Анализа покрета ока уз помоћ инфрацрвеног зрачења 

81832-96  Видео анализа покрета ока 

81832-97  Друге врсте процене функције ока  

81833-00  Други офталмолошки прегледи/процене 

81833-01  Офталмолошка оптичка интервенција, рецепт, наочаре 

81833-44  Офталмолошка оптичка интервенција, рецепт, видно помагало за врло ниске  
  степене видне оштрине (слабовидост)  

81833-02  Офталмолошка оптичка интервенција, рецепт, призме 

81833-03  Офталмолошка оптичка интервенција, рецепт, контактна сочива 

81833-04  Офталмолошка оптичка интервенција, рецепт, остало 

81833-05  Офталмолошка оптичка интервенција, подешавање, наочаре 

81833-06  Офталмолошка оптичка интервенција, подешавање, видно помагала за врло  
  ниске степене видне оштрине (слабовидост) 

81833-07  Офталмолошка оптичка интервенција, подешавање, призме 

81833-08  Офталмолошка оптичка интервенција, подешавање, контактна сочива 

81833-09  Офталмолошка оптичка интервенција, подешавање, остало 

81833-10  Офталмолошка оптичка интервенција, издавање, наочаре 

81833-11  Офталмолошка оптичка интервенција, издавање, видно помагало за врло  
  ниске степене видне оштрине (слабовидост) 
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81833-12  Офталмолошка оптичка интервенција, издавање, призме 

81833-13  Офталмолошка оптичка интервенција, издавање, контактна сочива 

81833-14  Офталмолошка оптичка интервенција, издавање, остало 

81833-15  Офталмолошка оптичка интервенција, остало 

81833-20  Вежба, конвергенције 

81833-21  Вежба, дивергенција 

81833-22  Вежба фузионе амплитуде 

81833-23  Вежба релативне фузионе вергенце 

81833-24  Вежба фузије, остало 

81833-25  Вежба, антисупресиона 

81833-26  Вежба, акомодација 

81833-27  Офталмолошка оклузија, у циљу визуелно-сензорног развоја-третмана   
  амблиопије 

81833-28  Офталмолошка оклузија, у циљу ослобађања од субјективних тегоба   
  (двоструке слике, анизеиконија ...) 

81833-29  Друге вежбе и интервенције приликом оклузије 

81833-30  Вежба за особе са  оштећењем вида, тренинг ексцентричног гледања 

81833-31  Вежба за особе са оштежењем вида, осветљавање 

81833-32  Рехабилитација за особе са оштећењем вида, визуелна помагала 

81833-33  Рехабилитација, оштећење вида, остало 

81833-34  Рехабилитација везана за вожњу (превозних средстава) 

81833-35  Рехабилитација, неуролошки поремећаји 

81833-36  Рехабилитација, вестибуларна 

81833-37  Рехабилитација тренингом, компензацијски положај главе 

81833-38  Рехабилитација тренингом, визуо-моторни 

81833-39  Интервенција тренингом, спортски вид 

81833-40  Интервенција тренингом, визуелне ергономија 

81833-41  Друге интервенције рехабилитацијом или тренингом 

81833-42  Интервенција уз употребу дијагностичких офтамолошких лекова 
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81833-43  Интервенција уз употребу  терапеутских офтамолошких лекова 

1833  Мерење акомодације или рефракције 

96042-00    Мерење акомодације  
 
96043-00    Мерење рефракције   

1835  Остали дијагностички тестови, мерења или испитивања у офталмологији 

11200-00    Тест провокације код глаукома  

 Укључује: пијење воде 

 
11203-00    Тонографија због глаукома  

 Укључује:  процедуру коришћењем електронског тонографа која директно региструје  
  трагове 

 
92016-00    Тонометрија  
 Мерење интраокуларног притиска 
 

11204-00    Електроретинографија (ЕРГ) 

 Искључује: ”pattern” електроретинографију 

 
11205-00    Електроокулографија (ЕОГ) 
 
11210-00    ”Pattern” eлектроретинографија 
 
92015-00    Визуелни евоцирани потенцијали (ВЕП) 
 
11212-00    Преглед очног дна  

 Укључује:  интравенску инјекцију контраста  

  офталмоскопију 
 

11235-00    Преглед ока са цитолошким отиском рожњаче 
 
96044-00    Мерење покретљивости ока и бинокуларне функције  

11240-01     Парцијална кохерентна интерферометрија 
 Интерферометрија ласер-доплером 
 Мерење аксијалне осовине ока 
  

81835-00    Корнеална аберометрија 
 
81835-01    Аберометрија целокупног оптичког система ока 
 
81835-02    Пупилометрија 

18.1.4 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА УВО, 
НОС, УСТА, И ГРЛО  

1836  Слушни функционални тестови 

 Чист тон аудиометрије 
 

11309-00     Аудиометрија, ваздушна спроводљивост, стандардна техника  
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11309-01     Аудиометрија, ваздушна спроводљивост користећи визуелно појачање  
 
11312-00     Аудиометрија, ваздушна и коштана спроводљивост, стандардна техника 
 
11312-02     Аудиометрија, ваздушна и коштана спроводљивост, користећи визуелно  
                    појачање  

1836 - 01  Дијагностичке процедуре у аудиологији 

81836-01  Процентуални губитак слуха по Фоwлеру 
 
81836-02  Демаскирање агравације и симулације наглувости 
 
81836-03    Испитивање слуха звучним виљушкама 

1837  Говорна аудиометрија 

 Искључује: укључивање централних аудиторних функцијских тестова  
 

11315-01    Говорна аудиометрија: тест дискриминације речи (у %) 
 Прагови говора: 
 • свест 
 • детекција 
 • најкомфорнији нивои  
 • рецепција 

 
11315-02    Говорна аудиометрија: тест дискриминације речи (у %), са позадинским шумом 
 
96045-00    Понављајући говорни тест 

1838  Говорна аудиометрија укључујући централне аудиторне функционалне  
  тестове 

 Искључује: тест разликовања нивоа маскирања  

 
96046-00     Тест размицања речи (SSW)  
 
96047-00     Тест филтрираног говора 
 
96048-00     Тест синтетичке идентификације реченице (SSI тест) 
 
96049-00     Тест фузије речи 

1838 - 01  Дијагностичке процедуре у фонијатрији 

81838-00     Фонијатријски преглед болесника 
 
81838-01     Акустичка регистрација и анализа гласа 

81838-02     Видеоендомикростробоскопија 

81838-03     Испитивање говорног статуса и гласа батеријом тестова 

81838-04     Магнетофонско снимање говора 

81838-05     Тест заморљивости гласа 
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1839  Аудиторни евоцирани потенцијали 

11300-00     Аудиометрија, евоцирани потенцијали можданог стабла 
 
96173-00     Аудиометрија, електричним аудиторним одговором можданог стабла  
 
96050-00     Аудиометрија, евоцирани кортикални потенцијали 
 
96051-00     Евоцирани потенцијали у мировању  

1840  Електрокохлеографија 

11303-00     Електрокохлеографија екстратимпаничком методом 
 
11304-00     Електрокохлеографија транстимпаничком методом  

 Укључује:  уградњу електроде кроз тимпаничку мембрану 

1841  Аудиометрија импеданце 

11324-00     Тимпанометрија стандардним пробним тоном 
 
11324-01     Тимпанометрија високо фреквентним пробним тоном 
 
96052-00     Праг акустичког рефлекса  
 
96053-00     Тест опадања акустичког рефлекса  
 
96054-00     Тест дисфункције Еустахијеве тубе  

1842  Психоакустички тестови 

96055-00    Тест осетљивости на мала појачања интензитета тона 
 
96056-00    Алтернирајући биаурални тест равнотеже гласноће 
 
96057-00    Тест разликовања нивоа маскирања 
 
96058-00    Тест опадања осетљивости тона  
 
96059-00    Остали психоакустички тестови  
 Психоакустички тестови: 
 • мерење нивоа непријатне гласности  
 • коришћење обмањујуће стимулације 

1843  Остале аудиометрије 

11321-00    Мерење глицеролом изазваних промена у функцији кохлее-  глицеролски тест    
                    хидропса 
  Клокофови (Klockoff) тестови  

 
11306-00     Остале аудиометрије 
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1844  Процена отоакустичких емисија 

11332-00    Испитивање отоакустичке емисије изазване кликом ТЕОАЕ  
 
11332-01    Испитивање отоакустичке емисије  као продукта дисторзије ДПОАЕ  
 
11332-02    Остала испитивања отоакустичких емисија 

1845  Вестибуларни функционални тестови 

11333-00    Калорички тест чула за равнотежу 
 Окуловестибуларни тест 
 

11336-00    Битермални калорички тест чула за равнотежу 
 Симултани битермални окуловестибуларни тест 
 

11339-00    Електронистагмографија (ЕНГ) 
 
96063-00    Евалуација вестибуларне функције ротирајућом столицом  

 Укључује: потискивање фиксације 
  једноставно хармоничко убрзање 
  спонтано покретање очне јабучице 
  трапезоиди 
 

96064-00    Остали тестови вестибуларног апарата 

1845 - 01  Дијагностичке процедуре у вестибулогији 

81845-00  Инфрацрвена видео нистагмоскопиа 

81845-01  Инфрацрвена видео нистагмографија 

81845-02  Позиционирајући тест 

81845-03   Тест субјективног визуелног вертикалног (или хоризонталног) 

81845-04   Вестибулоспинални тестови (Ромбергов, паст поинтинг) 
 
81845-05   Тест спонтаног нистагмуса са Френзеловим наочарима и фиксационог                                                                       
  нистагмуса 
 
81845-06     Вестибулоокуларни тестови: хеад импулс и хеад схакинг тест  

1846  Остали дијагностички тестови, мерења или испитивања ува, носа, уста и грла  

96065-00    Мерење или маскирање шума (тинитуса) 
 
92026-00    Студије функције носа 
       Риноманометрија 

1846-01  Дијагностичке процедуре у риноалергологији 

81846-00     Риноалеголошки преглед 
 
81846-01     Риноалерголошко испитивање стандардним респираторним алергенима  
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81846-02     Риноалерголошко испитивање специфичним респираторним алергеном 
 
81846-03     Риноалерголошко испитивање на стандардне нутритивне алергене 
 
81846-04     Риноалерголошко испитивање специфичног алергена радног места 
 
81846-05     Риноалерголошка неспецифична хипосензибилизација 
 
81846-06     Риноалерголошка алерген специфична хипосензибилизација 
 
81846-07     Компјутеризована риноманометрија 
 
81846-08     Провокација реактивности слузнице горњих дисајних путева уз   
                     компјутеризовану риноманометријску контролу 
 
81846-09     Провокациони назални тест ин виво - неспецифични 
 
81846-10     Провокациони назални тест ин виво - специфични 
 
81846-11     Ендомикроскопски преглед носа у локалној анестезији 
 
81846-12     Ендомикроскопски преглед максиларног синуса у локалној анестезији 
 
81846-13     Субјективна олфактометрија 
 
81846-14     Електрофизиолошка објективна олфактометрија 
 
81846-15     Одређивање еозинофила у секрету носа 

18.1.5 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА 
РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ 

1847  Мерење снаге дисајних мишића 

11503-00    Мерење снаге дисајних мишића укључујући трансдијафрагмалне или 
                   езофагеалне притиске 
 
11503-01    Мерење снаге дисајних мишића приликом различитог волумена плућа 
  
  Укључује: процедуру код инспираторног и експираторног мишића 
 

11503-02    Мерење издржљивости или замора дисајних мишића 
 
11503-03    Мерење снаге дисајних мишића пре и након интравенске инјекције плацеба и  
      антихолинестеразних материја 

1848  Вежбање ради процене дисајног статуса 

11503-04   Тест оптерећења у сврху процене респираторног статуса  
 Тест вежбања уз повећани напор при чему се прати ниво вентилаторног и срчаног 
 одговора током одмарања, за време вежбања и опоравка  
 

11503-05    Спироергометрија са вежбањем 

 Напомена: изводи се код испитивања астме 
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1849  Остала мерења дисајне функције 

11503-06    Мерење функције нервус френикуса 
 
11503-07    Мерење плућне растегљивости  

 Укључује: мерење: 
  • плућног волумена 
  • езофагеалног притиска 
 
        Искључује:Мерење тоталног плућног волумена  
 
11503-08    Одређивање парцијалног притиска  угљен диоксида у артеријској крви или      
                     срчаног аутпута, методом понављаних удисаја 
 
11503-09    Мерење отпора предњих носница или ждрела  
 
11503-10    Мерење размене гасова 
 Мерење размене гасова укључујући истовремено сакупљање артеријске крви и 
 издахнутог ваздуха са мерењима парцијалног притиска кисеоника и угљен диоксида у 
 ваздуху и крви 
 
        Искључује : интраартеријску канилацију за гасну анализу крви  
 

11503-11    Мерење дифузијског капацитета плућа за угљен-моноксид 
       
 Искључује: Интраартеријску канилацију за гасну анализу крви  

 

11503-12    Мерење тоталног плућног волумена 
 

11503-13    Мерење дисајног или плућног отпора  

 Искључује: мерење потенцијала рада дијафрагме  
       перкутана стимулација 
 

11503-14    Мерење вентилаторног и/или оклузијског притиска као одговор на прогресивну   
                   хиперкапнију и хипоксију   
 
11503-15    Мерење односа вентилације и перфузије помоћу методе вишеструке         
                    елиминације инертних гасова  
 
11512-00    Континуирано мерење односа између протока и волумена током издисаја или  
                    удисаја  
      Волумен протока 
 
11503-16    Континуирано посматрање плућне функције током 6 и више сати 

 Искључује: посматрање мање од 6 сати – шифру изоставити 

 
11503-17    Инхалациони провокативни тест  

                     Укључује: прављење криве за дозирање,  
     препровокативне  спирометрије 
     коришћење: 
  • холина 
  • хистамина 
  • метахолина 
  • неизотоничких флуида 
  • средстава који изазивају осетљивост 
 

11503-171  Инхалациони провокациони тестови – специфичним  алергенима 
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81849-00    Бронходилататорни тест 

 

11503-18    Тестови дистрибуције вентилације  

 Укључује:  инхалацију инертним гасовима 

 
11503-19    Симулирани висински тест 

 Укључује: излагање хипоксичним мешавинама гаса  

  мерења: 
  • брзине откуцаја срца 
  • сатурације кисеоника 
  • вентилације 
  опсервацијског ефекта додатног кисеоника  
 

11500-00    Бронхоспирометрија 

 Укључује:  гасну анализу 

81849-01   Оксиметрија 
 
11506-00    Остала мерења респираторне функције 
 Респираторни функцијски тест  некласификовано на другом месту 
 Спирометрија некласификовано на другом месту 
 

11506-001  Одређивање азот-оксида у издахнутом ваздуху 

 
11506-002  Добијање индукованог спутума инхалацијом аеросола 

18.1.6 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ 

1850 Праћење крвног притиска 

11600-00     Праћење крвног притиска у срчаним шупљинама 
 
11600-01     Праћење плућног артеријског притиска 

 Искључује: праћење пулмоналног артеријског притиска  
            процедуру помоћу Сван Ганцовог (Swan Ganz) катетера  
 

11600-02     Праћење централног венског притиска 
 
11600-03     Праћење системског артеријског притиска 
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1851  Преглед и снимање (сонографија) интракранијалне артеријске циркулације 

 Укључује:  Доплер за снимање: 

  • континуираних таласа (CW Доплер) 
  • пулсни доплер  

11614-00  Преглед и снимање (сонографија) интракранијалне артеријске циркулације  
  коришћењем транскранијалног доплера 
 Преглед и снимање изгледа таласа каротидних и вертебралних крвних судова 

 Транскранијални доплер за одређивање вазомоторне реактивности церебралних  
 артерија 
 Транскранијални доплер детекција десно-левог кардио-пулмоналног шанта 
 Детекција микроемболијских сигнала  
 Преглед церебралног протока при наглом усправљању (Орто-тест) 
 Тест са манжетном за испитивање синдрома крађе артерије субклавије 
 Функционални преглед транскранијалним доплером 
  Транскранијални доплер код потврђивања мождане смрти  

1852  Преглед и снимање (сонографија) периферних крвних судова 

11602-00  Испитивање и снимање периферних вена у једном или више екстремитета при  
  одмарању, коришћњем CW доплера или пулсног доплера 

 Укључује:  коришћење притиска на махове у екстремитету  и/или Валсава (Valsava)  
  маневре 

11604-00  Испитивање и снимање периферних вена у једном или више екстремитета  
  коришћењем плетизмографије 

 Укључује:  плетизмографију: 
  • ваздушну 
  • мерење  напрезања 
  • венског затварања 

11605-00  Испитивање и снимање периферних вена доњих екстремитета за време и  
  после вежбања, користећи фотоплетизмографију инфрацрвеним зрацима 

 Укључује:  процедуру са или без површног венског затварања 
 
 Искључује: процедуру уз коришћење плетизмографије (ваздуха) (мерења напрезања)  
  (венског затварања)  

11610-00  Обострано мерење индекса систолног артеријског притиска и сонографија  
  крвних судова доњих екстремитета  

  Укључује: мерења помоћу: 
  • Доплера 
  • плетизмографије   

11611-00  Обострано мерење индекса систолног артеријског притиска и процена изгледа  
  таласа крвних судова горњих екстремитета 

 Укључује: мерења помоћу: 
  • Доплера 
  • плетизмографије   
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11612-00 Обострано мерење индекса систолног артеријског притиска при одмарању и  
 после вежбања на доњим екстремитетима 

 Укључује: мерено при вежбама на: 
  • бициклу 
  • траци 
  мерења помоћу: 
  • доплера 
  • плетизмографије   

1853  Амбулантна континуирана електрокардиографија [ЕКГ] 

 Укључује:  интерпретацију и извештај са снимања 

 Искључује: процедуру за период мањи од  12 сати – шифру изоставити 

 
11708-00    Амбулантно континуирано ЕКГ снимање 
 
11709-00    Холтер амбулантно континуирано ЕКГ снимање                                                             
                    Холтер мониторинг 

 Укључује:  процедуру коришћењем система способног за истовремено приказивање  

  слике и резултата снимања 

1854  Амбулантна електрокардиографија активирана променом срчаног рада  [ЕКГ] 

 Укључује:  снимање једног или више догађаја 
     коришћење уређаја за снимање меморије 
 

11710-00    Амбулантни ЕКГ активиран од стране пацијента, снимање најмање 20 секунди  
                   пре и 15 секунди после сваког активирања 
 
11711-00    Амбулантни ЕКГ активиран од стране пацијента, снимање најмање 30 секунди   
                   после сваког активирања 
 
11722-00    Уградиви рекордер за праћење срчаног рада активиран од стране пацијента  
 Електронска анализа уградивог рикордера активирањем од  стране пацијента 

 Укључује: клинички преглед и интерпретацију ЕКГ података 

    репрограмирање уређаја за надгледање  
    обнављање снимљених и меморисаних ЕКГ података 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • уметање, уклањање или  ревизија уређаја за надгледање  
 

1855  Остале електрокардиографије [ЕКГ] 

 Искључује: амбулантни ЕКГ  
  кардиоваскуларни стрес тест 
 

11713-00    Снимање просечног сигнала ЕКГ-а 

 Укључује:    анализу, интерпретаију и извештај о снимању 
     процедуру користећи не више од  300 откуцаја, уз коришћење најмање 3  
  одвода са добијањем података при не мање од 1000Hz и најмање 100 QRS  
  комплекса 
 

11700-00    Остале електрокардиографије (ЕКГ) 

  Искључује: процедуру која укључује мање од дванаест водова – шифру изоставити 
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1856  Тестирање уграђеног пејсмејкера срца или дефибрилатора 

                      Укључује: електрокардиографију 

  испитивање 
  мерење стимуланса: 
  • амплитуде 
  • брзине 
  • ширине 
  репрограмирања 
  телеметрије 
  тестирање пулсног генератора или електроде 

 Искључује: процедуру код прве уградње, подешавања или замене– шифру изоставити 

11721-03     Тестирање атриовентрикуларног пејсмејкера 
 Тестирање : 
 • DDD, DDI или DVI електростимулатора срца 
 

11718-00    Тестирање осталих уграђених пејсмејкера 
 Тестирање уграђеног уређаја за срце некласификовано на другом месту 
 

11727-00    Тестирање уграђеног срчаног дефибрилатора 
 Тестирање: 
 • аутоматски уградивог кардиовертер дефибрилатора : 
     • некласификовано на другом месту 
     • код функционалности пејсмејкера 
 • уређаја за срчану синхронизацију са функционисањем дефибрилатора 
       
 Искључује: електрофизиолошко испитивање срца због тестирања уграђеног         
         дефибрилатора  

1857  Остали крвни дијагностички тестови, мерења или испитивања 

11615-00    Мерење периферне температуре (на прсту) 

 Укључује: мерење температуре пре и после стрес тестирања хладноћом  

81857-00    Капилароскопија 

 

11715-00    Бојење крви – дилуцијски индикаторски тест 
 
11724-00    Тестирање усправљања - „tilt table“ тест 

 Укључује: посматрање крвног притиска 
  континуирано посматрање ЕКГ-а 
  снимање параметара 

 Напомена: Изводи се код испитивања синкопе 

 

11712-00    Кардиоваскуларни стрес тест –тест оптерећења 
 Мастеров (Master) тест у два корака 
 Вишеканални ЕКГ мониторинг и снимање током вежбања или фармаколошког стреса 
 Талијум стрес тест 

 Укључује: континуирано посматрање крвног притиска 

  мереног при: 
  • вожњи бицикла 
  • пењању уз степенице 
  • везбању на траци 
  снимање осталих параметара 
  ЕКГ у мировању 
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92056-00    Посматрање ефективног рада срца или крвног протока, некласификовано на 
 другом месту  

92057-00     Телеметрија 
 Електрографско надгледање 

 Искључује: тестирање кардиовертер дефибрилатора или пејсмејкера 

18.1.7 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА – 
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ 

1858  Дијагностички тестови, мерења или испитивања, крви и крвотворних органа 

13839-00    Вађење крви у дијагностичке сврхе 
 
 Укључује:  процедуру артеријске или венске пункције 
 
 Искључује: узимање узорка из адреналне вене   
                        тест стимулације адренокортикотропним хормоном 
       Вађење крви за трансфузију  
       Хемафереза: 
   • донора   
    • терапијска 
       интраартеријску канилацију за гасну анализу крви  
        процедуру код новорођенчади 
 

13312-00    Вађење крви новорођенчета у дијагностичке сврхе  

 Напомена: Новорођенче старо мање од  28 дана 
 

13842-00    Интраартеријска канилација за гасну анализу крви 

13839-01     Узимање крви из петрозног синуса 
 Узимање крви из мањег петрозног синуса 
 Узимање узорка крви из петрозног [венског] синуса  

 Укључује:  катетеризацију 

13839-02     Узимање узорка крви адреналне вене 

 Укључује:  катетеризацију 

1858-01  Дијагностички тестови, мерења или испитивања, ендокринологија 

 

30097-00    Тест стимулације адренокортикотропним хормоном 
                     Synacthen тест  

 
81858-00    Аргинински тест 
 

81858-01    CRH тест 
 
81858-02    Дексаметазонски тестови 

 Укључује:  DEX screening , DEX I, DEX II 

 
81858-03    Флудрокортизонски тест 
 
81858-04    GHRH тест 
 
81858-05    Глукагонски тест 
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81858-06    GNRH тест 
 
81858-07    HCG тест 
 
81858-08    Калцијумски стимулациони тест 
 
81858-09    Каптоприлски тест 
 
81858-10    Кломифенски тест 
 
81858-11    Клонидински тест 
 
81858-12    Метирапонски тест 
 
81858-13    Пентагастински стимулациони тест 
 
81858-14    Тест инсулином изазване хипогликемије (ITT) 
 
81858-15    Тест са вазопресином 
 
81858-16    Тест жeђaњa 
 
81858-17    Тест гладовања 
 
81858-18    TRH тест 
 
81858-19    Тест оралног оптерећења глукозом (OGTT тест) 
 
81858-20    Тестови за процену инсулинске секреције                                                                               
       
       Укључује: тест интравенског оптерећења глукозом (IVGTT)                                                                  
                         тест стимулације глукагоном 
 
81858-21    Тестови за процену инсулинске сензитивности 

 Укључује: IVGTT са учесталим узимањем узорака-минимални модел, еугликемијски,  
  хипогликемијски, секвенцијални, хипергликемијски кламп, евалуација хепатичке  
  продукције глукозе методом инфузије 3Н глукозе 

 
81858-22    Одређивање степена оксидације енергетских материјала индиректном   
                    калориметријом 
 
81858-23    Континуирано амбулаторно мерење гликемије методом накнадног и  
                   истиовременог очитавања 
 
81858-24    Одређивање телесног састава методом биоимпеданце 

18.1.8 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА - 
ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ 

1859  Дијагностички тестови, мерења или испитивања дигестивног система 

 Искључује: поступке нуклеарне медицине  

 

11800-00    Тест мотилитета једњака  
 Манометијски тест мотилитета једњака 
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11810-00    Мерење гастроезофагеалног рефлукса укључујући 24-часовно праћење   
                   киселости (Ph) 

 Укључује: анализу  
     интерпретацију  
     извештај 

 Искључује: процедуру код мање од 24 сата праћења Ph – шифру изоставити 
 

11830-00    Анална манометрија 

 Напомена: Изводи се код постављања дијагнозе абнормалности дна карлице 

 

90770-00    Тестирање уграђеног аналног електростимулатора  

 Укључује: мерење стимуланса: 
  • амплитуде 
  • брзине 
  • ширине 
  репрограмирањe 
  обукa 

 Искључује: процедуру код инцизије  
 

11830-01    Мерење аноректалног сензибилитета 

 Напомена: Изводи се код постављања дијагнозе абнормалности дна карлице 

 

11830-02    Мерење рефлекса сфингтера ректума 

 Напомена: Изводи се код постављања дијагнозе абнормалности дна карлице 

 Искључује: процедуру помоћу електромиографије  
 

11833-00    Мерење моторичке латенције пудендалног и спиналног живца   

                       Напомена: изводи се код постављања дијагнозе абнормалности дна карлице и   
                        сфинктерских мишића 
  

11833-01    Електромиографија карличног дна и аналног сфинктера 
 
92091-00    Тест желудачне секреције 

 Укључује:  инјекцију стимулатора желудачне секреције 

 

30493-00    Билијарна манометрија 
 
81859-00    Мерење интраабдоминалног притиска 
       
      Укључује: једнократно, понављано, континуирано мерење притиска 
 

18.1.9 ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТИВАЊА -
УРОГЕНИТАЛНИ СИСТЕМ 

1860  Цистометрографија 

11903-00  Цистометрографија 
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11912-00    Цистометрографија са мерењем притиска у ректуму 

 Искључује:цистометрографију са: 

  • било којим другим симултаним мерењем  
  • контрастном микцијском цисторетрографијом  
 

11915-00    Цистометрографија са електромиографијом уретралног сфинктера  

 Искључује: цистометрографију са: 
  • било којим другим симултаним мерењем  
  • контрастном микцијском цисторетрографијом  
 

11917-00    Цистометрографија са једним или више мерења  
 Цистометрографија са другим мерењима: 
 • ректалног притиска 
 • профилометрије притиска у уретри 
 • електромиографије уретралног сфинктера 
 • количине урина (урофлоуметрија)  

 Укључује:  сликање 
   ултразвук 

 Искључује: цистометрографију са: 
  • одвојеним мерењем притиска у ректуму  
  • одвојеном електромиографијом уретралног сфинктера  
 

11919-00    Микциона цистоуретрографија  
                      Цистометрографија са контрастном микционом цисторетрографијом са другим   
                      мерењима: 
 • ректалног притиска 
 • профилометрије притиска у уретри 
 • електромиографије уретралног сфинктера 
 • количине урина (урофлоуметрија)  

 Укључује:  сликање 

1861  Профилометрија притиска у уретри  

 Искључује: процедуру са цистометрографијом  
 

11906-00    Профилометрија притиска у уретри 
 
11909-00    Профилометрија притиска у уретри са електромиографијом  
                   уретралног сфинктера 

1862  Остали дијагностички тестови, мерења или испитивања урогениталног  
  система  

92130-00    Папаниколау (ПАП) тест 
 Пап размаз 
 

11900-00    Мерење протока урина 
 Урофлоуметрија 

 Укључује: мерење највећег протока урина 

 Искључује: процедуру са цистометрографијом  
 

11921-00    Тест испирања мокраћне бешике  

 Напомена: Изводи се код локализације уринарне инфекције 
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92128-00    Мерење уринарне манометрије 
 Манометрија кроз: 
 • трајни уретерални катетер 
 • нефростому 
 • пијелостому 
 • уретеростому 
 

18.1.10 ДРУГИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ 
ИСПИТИВАЊА 

1863  Нуклеарна медицина (процедуре без снимања) 

12500-00    Одређивање волумена крви поступцима нуклеарне медицине 
                   Радиоизотопско одређивање волумена плазме  

 Укључује:  тест провере масе еритоцита помоћу  
51

Cr и 
99m

Tc 
 

12503-00    Одређивање преживљавања, продукције и места разградње еритроцита    
                    обележених 51Cr 
 

12503-001   Радиоизотопско испитивање везивања 
59

Fe за еритроците 
                   
12503-01    Кинетички тест гвожђа 
 
12503-011  Одређивање плазматског клиренса 

59
Fe 

 
12506-00    Процена губитка крви кроз гастроинтестинални систем помоћу поступака  
                    нуклеарне медицине  

 Укључује:  испитивање узорка столице 
 
 Искључује: Проучавање крварења из гастроинтестиналног система 
 

12509-00    Тест губитка протеина кроз гастроинтестинални систем помоћу поступака   
                    нуклеарне медицине 
 
12509-001  Испитивање цревне пермеабилности употребом 51

Cr-EDTA 

 

12509-002  Функционално испитивање илеума – абдоменска ретенција SE HCAT 
 
12509-003  Тест апсорпције липида, стероида, масних и гликолних киселина  
 
12512-00    Aбсорпцијски тест радиоактивним изотопом В12, 1 изотоп 
  
12515-00    Aбсорпцијски тест радиоактивним изотопом В12, 2 изотопа 
  
12518-00    Нуклеарно медицинско испитивање активности штитне жлезде 

 Укључује:  процедуру са коришћењем сонде  

 Искључује: процедуру са сцинтиграфијом 

12518-001  Тироидни клиренс Ј-131 или Тс-99М 

12518-002  TSH стимулациони тест за испитивање активности штитне жлезде 

12518-003  Супресиони тест за испитивање активности штитне жлезде 
 

12521-00    Нуклеарно медицинско испитивање ослобађања перхлората 
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12524-00    Нуклеарно медицинско испитивање бубрежне функције 
                   Функционално испитивање бубрега одређивањем клиренса 51

Cr – EDTA и I-131 

       
12530-00    Преглед целог тела поступцима нуклеарне медицине  

 Искључује: студију целог тела користећи: 

  • ћелије обележене техницијумом  
  • галијум 
  • јод  

 
12533-00    Уреа издисајни тест обележен угљеником  

 Укључује:  мерење при издисају 
13

СО2 или 
14

СО2   
  процедуру са коришћењем оралне 

13
С или 

14
С урее 

 Напомена: Изводи се код: 
 • потврде хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) колонизације 
 • надгледања терапије за хеликобактер пилори(Helicobacter pylori) 
 

12533-001   Издисајни тестови мотилитета желуца 
 
12533-002   Издисајни тест финкције панкреаса 
 
12533-003   Издисајни тестови функције јетре   

1864  Алергијско тестирање осетљивости коже 

 Искључује: епикутани тест фластерима (patch) 

 
12000-00    Тест кожне осетљивости са ≤ 20 алергена 
 
12003-00    Тест кожне осетљивости са ≥ 21 алергена 
 
81864-00    Тест са аутологим серумом 

1864-01  Алергијска тестирања  

81864-05    Дознопровокациони тестови у ин виво условима са лековима- висок ризик 
 
81864-01    Дознопровокациони тестови у ин виво условима са лековима- низак ризик 
 
81864-02    Дознопровокациони тестови у ин виво условима са адитивима хране 
 
81864-03    Тестови физичке провокације 
                    Укључује тестове  
 • хладноћом 
 • топлотом 
 • физичким напором 
 • сунчевом светлошчу 
 • притиском 
 • вибрацијом 
                                                   
81864-04    Тестови позне преосетљивости 
 Укључује: 
 • Mantoux proba 
 • пробе на убиквитарне антигене 
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1865  Епикутани алергијски тестови фластером (patch) 

 Напомена: Изводи се код испитивања алергијског дерматитиса 

 

12012-00    Епикутани тест фластерима са мање од укупног броја алергена који      
                    се налазе у стандардној батерији тестова 
 
12015-00    Епикутани тест фластерима са свим алергенима који се налазе у   
                    стандардној  батерији  

 Искључује: процедуру код додатних алергена  

 
12018-00    Епикутани тест фластерима са ≤ 50 алергена 
       
 Укључује: све алергене који се налазе у стандардној батерији тестова и додатне        
        алергене до укупно 50 или мање  
 

12021-00    Епикутани тест фластерима са ≥ 51 алергена 

 Укључује:  све алергене који се налазе у стандардној батерији тестова и додатне  
  алергене до 51 или више  

1866  Остали дијагностички тестови, мерења или испитивања 

92194-00    Обдукција 
 
92204-00    Неинвазивни дијагностички тестови, мерења или истраживања,   
                   некласификовано на другом месту 
 
92204-001  Утврђивање мождане смрти 
 
81866-00    In vivo дознопровокациони тестови са лековима - висок ризик 
 
81866-01    In vivo дознопровокациони тестови са лековима – низак ризик 
 
81866-02    In vivo дознопровокациони тестови са адитивима хране 
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18.2 ТЕРАПЕУТСКЕ ПРОЦЕДУРЕ 

18.2.1 САВЕТОВАЊЕ, ПОДУЧАВАЊЕ 

Напомена:  Савет– изграђено професионално мишљење са циљем да обезбеди клијенту   

  препоруке које треба да следи  

    Саветовање – едукативна терапија са циљем ублажавања емоционалних,   
  физиолошких, ,социјалних и/или пословних последица насталих услед болести клијента 
  или његових проблема  

              Подучавање – направљено упутство или водич са циљем усавршавања клијентовог  

  знања, свести или схватања болести односно проблема ради надгледања,   
  свладавања,одржавања здравља. Обухвата и набавку едукативног материјала. 

Искључује:  саветовање или подучавање за потпомогнуту оплодњу  

1867  Саветовање или подучавање о личној нези и осталим активностима   
  свакодневног/независног живота  

 
96066-00    Превентивно саветовање или подучавање  
 Савети о ризицима везаним за:  
 • злостављање (у домаћинству)(физичко)(сексуално)(супстанцама) 
 • дијету 
 • вежбање 
 • обућу 
 • коцкање или клађење  
 • губитак слуха (конзервацију) 
 • имунизацију / вакцинацију 
 • фитнес 
 • сексуалну активност 
 • коришћење супстанци 

 Искључује: саветовање у тренуцима жалости  

 

96067-00     Саветовање или подучавање о исхрани/дневном уносу хране 

 Искључује: превентивно саветовање или подучавање  
 

96068-00    Саветовање или подучавање о губитку слуха или поремаћајима слуха  
 Савет у вези са савладавањем тинитуса 

 Искључује: превентивно саветовање или подучавање  
  процедуру код ношења слушног апарата / помоћног уређаја  
 

96069-00    Саветовање или подучавање о губитку вида или видним поремећајима 

 Искључује: процедуру код  опреме за побољшање вида или протезе  

 
96070-00    Саветовање или подучавање о гласу, говору, речитости или језику  
 
96071-00    Саветовање или подучавање о помагалима или уређајима за прилагођавање  

 Напомена: листа помоћне опреме или уређаја се налази у блоку 1870 

 Искључује: процедуру код примене, намештања, подешавања или замене других  
  помоћних или прилагодљивих уређаја, средстава или опреме  
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96072-00    Саветовање или подучавање о прописаним/самоизабраним лековима 

 Напомена: Саветовање или подучавање о прописаним лековима укључује савет о 

 ономе што треба предузети, савет о  дејству лекова ,о савладавању режима коришћења 
 лекова, као и о њиховом укидању. Такође укључује савет о превентивнцији нежељених 
 дејстава лекова и о набавци едукативног материјала о лековима 

 Искључује: саветовање или  подучавање о системима испоруке лекова  

        саветовање или подучавање о материјама које узрокују зависност  
 

96073-00    Саветовање или подучавање о штетности супстанци које узрокују зависност 

 Искључује: превентивно саветовање или подучавање  

 
96074-00    Саветовање или подучавање о зависности о коцкању и клађењу 

 Искључује: превентивно саветовање или подучавање  
 

96075-00    Саветовање или подучавање о бризи о самом себи  
 Савети о активностима о бризи о самом себи: 
 • купање/туширање 
 • прање зуба 
 • облачење 
 • конзумирање хране 
 • храњење 
 • функционална комуникација 
 • дотеривање 
 • брига о тоалети 

 Искључује: саветовање или подучавање о исхрани / дневном уносу хране  

 

96076-00    Саветовање или подучавање о одржавању здравља и опоравку  
 Савети о активностима за одржавање здравља као што су: 
 • дијагностичко тестирање/посматрање (за стања као што су ампутиране израслине, 
 астма, дијабетес) 
 • нега стопала/ноге (укључујући савет о упалама на палцу ноге, нези жуљева или рана и 
 основној хигијени стопала) 
 • управљање болешћу или стањем (на пр. у случају менталне болести) 
 • орална хигијена 
 • самостални преглед (груди)(гениталија) 
 • брига о устима 
 Саветовање или подучавање о опоравку од болести 

 Искључује: саветовање, подучавање о: 
  • уређајима или опреми за помагање и прилагођавање  
  • зависности о коцкању и клађењу  
  • жалости / болном губитку  
  • губитку слуха или поремећајима слуха  
  • прописаним лековима  
  • супстанцама које узрокују зависност  
  • губитку вида или видним поремећајима  
  • гласу, говору, речитости или језику  
  саветовање, подучавање о исхрани / дневном уносу хране  
  превентивно саветовање или подучавање   
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96079-00    Ситуационо/професионално саветовање или подучавање  
 Савет и подршка у вези са следећим: 
 • запосленост / незапосленост 
 • погодности или опције пре запошљавања 
 • рехабилитација у окружењу клијента 
 • штедња / отпуштање са посла 
 Савет о прилагођавању психосоциолошким догађајима као што су: 
 • синдром празног гнезда 
 • криза средњих година 
 • губитак посла, одлазак у пензију 
 • значајан догађај у животу некласификовано на другом месту 
 савети о проблемима везаним за образовање: 
 • вртић 
 • предшколско 
 • средња школа 
 • високо образовање 
 Саветовање или подучавање о носећој улози: 
 Подучавање о проблемима као што су: 
 • домаћинство / смештај 
 • правне ствари 
 • саобраћај 
 саветовање или подучавање у вези са слободним временом /игром  
 световање у вези са занимањем 

 Искључује: саветовање у тренуцима жалости  
 

96080-00    Саветовање или подучавање о планирању породице, припремању за  
                   родитељство 

1869  Остала саветовања или подучавања 

96088-00    Генетско саветовање или подучавање 

96089-00  Подучавање о правима и могућностима пацијента 

 Напомена: Интервенција подучавања има за циљ да снабде клијента информацијама 
 како би користио изворе који су му на располагању, као и да помогне клијенту да одреди 
 своје потребе и да донесе праве одлуке. 

 Искључује:саветовање или подучавање о: 
         • управљању финансијама  
         • управљању домомаћинством  
         • бризи о самом себи  

96090-00  Остала саветовања или подучавања 
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18.2.2 ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈУ ПРИМЕНУ ПОМАГАЛА ИЛИ 
УРЕЂАЈА ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ  

1870  Процедуре које укључују употребу помагала 

 Укључује: уметке који се лепе 

  вештачке [протетске] удове 
  уређај или опрема која служи као помоћ у: 
  • игри/доколици 
  • продуктивности 
  • бризи о самом себи/ самоодржавању 
  слух  [имплант за пуж-део унутрашњег ува] [слушни апарат] 
  завој 
  зубна протеза 
  метална удлага 
  гипс (стаклено влакно)(пластер)(пластични) 
  комуникациони системи (хитна помоћ, цалл системи, телепхонеи) 
  корсет 
  штапови као помоћ при ходању 
  завој (Велпу (Velpeau)) 
  еластична чарапа (чарапе) 
  електронске доколенице 
  електро/виброосетљив уређај  
  обућа произведена у специфичне сврхе, као што су помоћне камашне, помоћ  
  при стајању или олакшавање коришћења ортопедских помагала 
  мерач притиска са прекидима 
  систем испоруке лекова 
  потпора за врат 
  ортопедско помагало некласификовано на другом месту 
  паралелне шипке 
  компресивни завој [Гибни (Gibney) завој] [Роберт Џонс (Robert Jones) завој]  
  [Шанц (Shanz) завој] 
  панталоне[анти-шок панталоне] [МАСТ панталоне] [вазопнеуматски уређај] 
  протезе некласификовано на другом месту  
  шине 
  ремен 
  седиште 
  потпора за кичму 
  удлага (акрилична)(за главу)(ливени метал)(филц)(силикон)(термопластика) 
  каиш 
  потпорни рам 
  термопластична удлага (динамична)(статична) 
  помоћ код вида [контактна сочива] [окулар] [призме] [наочари] 
  штап за ходање 
  инвалидска колица 

 Напомена: Овај блок класификује неинвазивне уређаје за спољашњу    
 фиксацију.  Уређаји за спољашњу фиксацију који су инвазивни (тј. примењени   
 на кости) су класификовани на неком месту. 

 Искључује: примену: 
  • уређаја за имобилизацију код прелома или ишчашења  
  • уређаја за тракцију су класификоване на другом месту  
  усађивање протетских уређаја за екстремитете 
  уметање протезе 
  процедуре које укључујеју уређаје и опрему  за помоћ и прилагођавање су  
  класификовани на другом месту: 
  • процена потребе за уређајем који служи као помоћ  
  • помоћ у примени уређаја који служи као помоћ  
  • саветовање или подучавање о уређају који служи као помоћ  
  • димензије уређаја који служи као помоћ  
  налог за употребу уређаја који служи као помоћ  
  • ревизија уређаја који служи као помоћ  



529 
 

  • увежбавање вештина у употреби уређаја који служи као помоћ   
 

96091-00    Израда уређаја или опреме за помоћ или прилагођавање  
 Ливење протетског или ортопедског уређаја  
 Дизајнирање и производња протетског или ортопедског уређаја  

 Укључује:  шифрирање уређаја или опреме за помоћ,  прилагођавање опреме за  

  индетификационе сврхе 
 

47708-00    Примена гипсаног мидера 

 Искључује: процедуру код: 
  • затворене репозиције прелома/ишчашења кичме са имобилизацијом  
  • имобилизације прелома/ишчашења кичме  
 

47711-00    Примена „хало“-а 

 Искључује: процедуру код: 
  • затворене репозиције прелома/ишчашења кичме са имобилизацијом  
  • имобилизације прелома/ишчашења кичме   

 
47717-00    Примена „хало“-а и торакалног мидера 

 Искључује: процедуру код: 
  • затворене репозиције прелома/ишчашења кичме са имобилизацијом  
  • имобилизације прелома/ишчашења кичме   

 
47720-00    Примена „хало“-а приликом бедрене тракције 

 Искључује: процедуру код: 

  • затворене репозиције прелома/ишчашења кичме са имобилизацијом  
  • имобилизације прелома/ишчашења кичме   
 

47540-01    Примена завоја рамена 
 
47540-00    Примена завоја кука 
 
90531-00    Тракција, некласификована на другом месту 
 Ручна или механичка тракција некласификовано на другом месту  
 

92139-00    Неинвазивно постављање стимулатора коштаног раста 
 Транскутана (површинска) замена улошка или уметка 

 Напомена: Извдено да потстакне излечење кости 
 

96092-00    Примена, намештање, прилагођавање или замена помагала или уређаја за 
 прилагођавање 
 Примена уређаја или опреме за помоћ или прилагођавање 
 Програмирање уређаја или опреме за помоћ или прилагођавање 

 Укључује: упутство за коришћење и одржавањеуређаја или опреме за помоћ или  
  прилагођавање  

 Искључује: примену завоја на: 
  • опекотину  
  • другу врсту ране  
 

96093-00    Поправак помагала или уређаја за прилагођавање 

 Искључује:  само прилагођавање 
  одржавање: 
  • уређаја за апликацију лекова  
  • уређај за васкуларни приступ  



530 
 

96094-00    Уклањање помагала или уређаја за прилагођавање 
 
       Искључује: одстрањење окуларног или орбиталног имплантата  
                            процедуру  замене  
 

18.2.3 НУТРИТИВНА ПОДРШКА 

1871  Нутритивна подршка 

 Укључује:  процену или преглед клијентове толеранције/напредка код дијеталног уноса  
  хране  

 Напомена: процедуре које подржавају правилан дијетални унос и прилагођавање 
 хранљивих материја за правилно функционисање тела и одржавање здравља. 

 Искључује: асистенцију код уноса хране  
  прехрамбену/дијеталну: 
  • самопроцену  
  • саветовање, подучавање  
  учење вештинама о: 
  • уносу хране  
  • припреми хране  
  • куповини хране  

 
96095-00   Подршка терапеутској дијети 

 Напомена: Укључује давање препорука у вези са исхраном, идентификовање жеља 
 клијента, наручивање ставки које сачињавају терапеутску исхрану и обезбеђују да 
 оброци и менији буду одговарајући. 
 

96096-00   Орална нутритивна подршка 

 Напомена: Укључује допуњавање терапеутске дијете, ентералну или парентералну 
 исхрану са оралним узимањем хранљивих течности и / или хране 

 
96097-00   Ентерална нутритивна подршка 

  Напомена: Укључује давање препорука о ентералној прехрани и наручивање хране или 
  неопходне опреме  

 
96098-00   Парентерална нутритивна подршка 

  Напомена: Укључује давање препорука о парентералној прехрани, било само о њој или 

  у комбинацији са ентералном или оралном исхраном и наручивање хране или   
  неопходне опреме 

18.2.4 ОБУКА У МЕНТАЛНИМ, БИХЕЈВИОРАЛНИМ ИЛИ 
ПСИХОСОЦИЈАЛНИМ ТЕРАПЕУТСКИМ ВЕШТИНАМА 

1872  Рехабилитација и детокситација од алкохола и дрога 

 Напомена:  рехабилитација укључује непрекидну процену, саветовање и подучавање 
 

92002-00     Рехабилитација од алкохола  
 
92003-00     Детоксикација од алкохола 
 
92004-00     Рехабилитација и детоксикација од алкохола 
 
92005-00     Рехабилитација од дрога 
 
92006-00     Детоксикација од дрога 
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92007-00     Рехабилитација и детоксикација од дрога 
 
92008-00     Комбинована рехабилитација од алкохола и дрога 
 
92009-00     Комбинована детоксикација од алкохола и дрога 
 
92010-00     Комбинована рехабилитација и детоксикација од алкохола и дрога  

1873  Психолошка/психосоцијална терапија  

 Укључује:  евалуацију напретка 

 Искључује: биофидбек  

       психосоцијално саветовање  
 

96104-00    Музикотерапија 

 Напомена: Процедуре које укључујеју коришћење музике која је направљена тако да 
 повећа и / или одржи физичке, емоционалне, психосоционалне, бихевиоралне, 
 сензитивне, когнитивне, комуникационе, културне, духовне, развојне, музичке и / или 
 сродне потребе клијента утврђене током процеса процене / евалуације.  

 Искључује: ово као технику: 
  • бихевиоралне терапије   
  • когнитивне бихевиоралне терапије  
  • психодинамичке терапије  
 

96181-00    Терапија уметношћу 

 Напомена: Процедуре које укључујеју коришћење медија, слика или креативних 
 уметничких процеса како би се помогло клијенту да се избори са проблемом 
 (проблемима) 

 Искључује: ово као технику: 
  • бихевиоралне терапије   
  • когнитивне бихевиоралне терапије  
  • психодинамичке терапије  
 

96182-00    Библиотерапија 

 Напомена: Процедуре помоћу литературе (књиге, новине итд) како би се помогло 
 клијенту да се избори са проблемом (проблемима). 

 Искључује: ово као технику: 
  • бихевиоралне терапије   
  • когнитивне бихевиоралне терапије  
  • психодинамичке терапије  
 

96183-00    Наративна терапија  

 Напомена: Процедуре које помажу клијенту да реши проблеме тако што ће бити 
 оспособљен/а да анализира (рашчлани) реалност свога живота и односа са другим 
 људима и да покажу разлику између стварности и његовог/њеног унутрашњег живота. 
 Ова терапија је централни део премисе да се животи људи и њихови односи креирају 
 помоћу прича које они сами причају и у које се упуштају дајући значење своме искуству. 
 Људи конструишу одређене навике и односе који чине живот на основу истинитости 
 ових интернализованих прича. 

 Искључује: ово као технику: 
  • бихевиоралне терапије   
  • когнитивне бихевиоралне терапије  
  • психодинамичке терапије  
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96100-00    Психодинамска терапија 
 Кратка психодинамска терапија – Бихејвиорална психодинамска терапија 

 Укључује:  ово коришћењем: 
  • клијента као центра    }  
  • оријентисаног на увид    }  приступа/технике 
  • психоаналитичког     } 
  • супортивног /експресивног   } 

 Искључује: психодинамски код: 
  • терапије парова  
  • сексуалне терапије  
  • терапије система  
 

96176-00    Бихејвиорална терапија  
 Кратка бихејвиорална терапија  

 Укључује:  процедуру коришћењем: 
  • десензитизација (потепена изложеност)(терапија излагањем) }  
  • контрола убрзаног дисања     }  
  • мотивацијски разговор    }    
  • решавање проблема     }  приступа/   
  • превенција релапса     }  технике/ 
  • релаксација     }  учења 
  • превенција реакције (одговора)     } 
  • проба играња улоге     } 

 Искључује: бихејвиорални приступ у: 

  • терапији парова  
  • сексуалној терапији  
  • системску терапију  
 

96101-00    Когнитивна бихејвиорална терапија 
  Кратка бихејвиорална когнитивна терапија 

 Укључује:  процедуру коришћењем 
  • когнитивне реструктуризације } 
  • десензитизација (постепена изложеност)  } 
  (терапија излагањем)  } 
  • дијалектично понашање } 
  • мотивацијски разговор приступ/техника }  приступа/технике 
  • превенција релапса  } 
  • превенција реакције (одговора)  } 
  • структурисано решавање проблема  } 

 Искључује: когнитивни бихејвиорални приступ у: 
  • терапији парова  
  • сексуалној терапији  
  • системској терапији  
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96177-00    Интерперсонална психотерапија 
  Кратка интерперсонална психотерапија  

 Укључује:  процедуру коршћењем: 
  • техника играња улоге 
  • структурисаног приступа за решавање проблема 

 Напомена: Интерперсонална психотерапија [ИПТ] има циљ да разјасни и реши једну 

 или више тешкоћа које клијент има у међуљудским односима. Ове тешкоће укључујеју: 
 спорови око улоге коју има, недостатак у социјалним вештинама, продужене реакције 
 жалости или транзиција улога. ИПТ развија вештине првенствено у комуникацији и 
 међуљудким односима.  

 Искључује: приступ интерперсоналне психотерапије у: 
  • терапији парова  
  • сексуалној терапији  
  • системској терапији  

 
96185-00    Супортативна психотерапија, некласификована на другом месту 
 Идивидуални психолошки третман болесника 
           Идивидуални психолошки третман чланова породице оболелог 

 Напомена: Термин ‘супортативна психотерапија’ је широко прихваћен и коришћен, мада 
 није јасно дефинисан или широко заступљен у литератури. Обухваћен је овом 
 класификацијом зато што се широко примењује као облик психотерапије који има циљ 
 да оптимизује функционисање клијента, да промовише његову аутономију , побољша 
 његово/њено самопоуздање, смањи анксиозност и стрес. За разлику од других облика 
 терапије, супортативна психотерапија нема за циљ да изазове велике промене код 
 клијента. Док бихејвиорални третмани имају за циљ да измене начине на који клијенти 
 делају, когнитивна бихејвиорална терапија начине на који људи размишљају и делају, а 
 психодинамска терапија технике одбране, супортативна психотерапија има за циљ не 
 да промени већ да  ојача њихов постојећи механизам за излажење на крај са 
 проблемима.  

 Супортативна психотерапија укључује активности које имају циљ да успоставе и / или 
 унапреде терапеутску везу коришењем мера као што су активно или емпатско слушање, 
 похвале, охрабрење, разумевање поновно уверавање и саветовање.  

 Важно је схватити да супортативне технике представљају један важан аспект свих 
 модалитета психотерапије. Зато би било која супортативна терапија, изведена као 
 компонента одређеног приступа као што су психодинамска терапија или конгитивна 
 бихејвиорална терапија, требало да буде шифрирана под својом шифром, а не под 
 овом. Свакако, супортативне технике су заиста један важан аспект свих терапеутских 
 интервенција и зато, било које супортативне технике изведене као саставни део било 
 које терапијске процедуре треба да буду шифриране под том специфичном 
 интервенцијом, а не под овом шифром. 

 

96180-00    Остале психотерапије или психосоцијане терапије  
 Кратка психотерапија некласификовано на другом месту 
 Драмска терапија 
 Еклектичка психотерапија 
 Десинзитизација очних покрета и репроцесуирање [ЕМДР] 
 Гешталт терапија   
 Лична конструкциона психотерапија 
 Психодрама 
 Десензитизација брзог покрета очију [РЕМД] 
 Самотерапија 
 Терапија фокусирана на проналажењу решења 

 Искључује: терапију игром/доколицом/рекреацијом  
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1874  Увежбавање вештина за глас, говор, речитост и комуникацију 

96134-00    Увежбавање гласа  
 
96135-00    Увежбавање вештина говора  
  Увежбавање читања 

 

96136-00    Увежбавање вештина течног говора 
 
96137-00    Увежбавање језичких вештина  

 Напомена: Вежбање комуникационих вештина (разумевање, изражавање, 

 препознавање) у говорном / неговорном и писаном / неписаном лезику 

1874 - 01  Терапеутске процедуре у фонијатрији 

81874-00    Рехабилитациони третман дисфонија 

 

81874-01    Рехабилитација ринолалија 

 

81874-02    Рехабилитација афонија 

 

81874-03    Фонијатријске вежбе – вежбе дисања 

 

81874-04    Фонијатријске вежбе – вежбе релаксације 

 

81874-05    Фонијатријске вежбе – вежбе постављања гласа 

 

81874-06    Вежбе фонације 

 

81874-07    Вежбе артикулације 

 

81874-08    Артикулациони третман 

 

81874-09    Корекциони третман поремећаја говора 

 

81874-10    Вежбе за постизање тоничне уједначености 

 

81874-11    Увежбавање езофагусног говора 

 

81874-12    Инсталација ваздуха у једњак код ларингектомисаних пацијената 

 

81874-13    Упутство за рад и савет родитељима детета оштећеног гласа 

 

81874-14    Сурдопедагошки преглед и утврђивање говорних мана 
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1875  Увежбавање вештина учења, стицања знања и когниције 

 Укључује:  евалуацију напредовања                      

  компјутерски асистиране процедуре 

 Искључује: процедуре као део вежбања психолошких вештина или специфичне  
  психотерапије  
 

96112-00    Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-
 моторном/сензо-неуралном функцијом  
 Фино или грубо Увежбавање вештине моторике 
 Терапија препознавања 
 Терапија за интеграцију чула  
 Тактилна стимулација 
 Рехабилитација гласа и говору методом Lee Silverman  

 Напомена: Процедуре које укључујеју чулну стимулацију и адаптивне одговоре на то 

 сходно неуролошким потребама. Циљ је да се побољша способност мозга да обради и 
 организује осећаје. 

1876  Увежбавање вештина у вези са покретима 

 Терапија увежбавањем 
 Ојачавање радом, условљавање 

 Укључује:  евалуацију напредовања 

 Напомена: Увежбавање вештине која укључује помагање или надгледање клијента при 
 извођењу вежби  у сврси оспособљавања тела, побољшавања здравља и одржања 
 кондиције или као средство за исправљање деформитета, довођења органа и телесних 
 функција у здраво стање.  
 

96115-00    Терапија мишића лица/темпоромандибуларног зглоба вежбањем 
 
96116-00    Терапија очних мишића вежбањем 
 
96117-00    Терапија мишића једњака вежбањем 
 Увежбавање вештине гутања 
 

96118-00    Терапија раменог зглоба вежбањем 
 
96119-00    Терапија грудних или трбушних мишића вежбањем 
 
96120-00    Терапија мишића леђа или врата вежбањем 
 Терапија вежбањем мишића које носе кичму [кичмених] [лумбарних] [торакалних] 
 

96121-00    Терапија мишића руку вежбањем 
 Рехабилитација горњег екстремитета 
 

96122-00    Терапија лакатног зглоба вежбањем  
 
96123-00    Терапија мишића руку, ручног зглоба или зглобова прстију вежбањем 
 
96124-00    Терапија зглоба кука вежбањем 
 
96125-00    Терапија мишића карличног дна вежбањем  
 
96126-00    Терапија мишића ногу вежбањем 
 
96127-00    Терапија зглоба колена вежбањем  
 
96128-00    Терапија мишића стопала, ножног зглоба или зглобова прстију вежбањем 
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96129-00    Терапија целог тела вежбањем 
 Терапија вежбањем некласификована на другом месту 
 Опште терапије вежбања као што су часови вежбања, пливање  

 
96130-00    Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем 
 тела/мобилношћу/покретом  
 Увежбавање одржавања телесног става 
 Вежбе мобилности или држања тела: 
 • померање у кревету 
 • савијање 
 • ваљање 
 • лежање или седење 
 • из седећег у стојећи положај 
 • равнотежа при седању/седењу 
 • седање при устајању из кревета 
 • седење на боку 
 • равнотежа код стајања 
 • усправљање 
 управљање држањем тела 
 увежбавање вештине у методама које побољшавају  свест о различитим покретима као 
 што су Фелденкраизова (Feldenkrais) метхода, Таи Чи (Tai Chi), Јога (Yoga) 

 Искључује: терапију вежбањем  
   вежбање којем је основни циљ коришћење помоћног уређаја, направе или  
  опреме  

 
96131-00    Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем  
 Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем ка/од: 
 • каде 
 • кревета 
 • столице 
 • пода 
 • туша 
 • тоалета 
 • возила 

 Искључује: процедуру при уласку или изласку из базна за хидротхерапију  

 процедуру када је основна сврха инструкција за коришћење помоћног уређаја, направе 
 или опреме 

1877  Увежбавање вештина функционисања телесних система  

 Укључује:  евалуацију напредовања 
 

96132-00    Увежбавање вештина у вези за слухом 
 Аудитивне вежбе 
 

96133-00    Увежбавање вештина бинокуларног вида 
 Увежбавање сензорног аспекта вида 

 Искључује: терапија окуларних мишића вежбањем  
  увежбавање вештина у визуалној ергономији  
 

96138-00    Вежбе дисања у лечењу болести респираторног система  
 Регрутација плучних сегмената (мануелном хиперинфлацијом) 

 Напомена: Вежбање како би се повећао тотални волумен и торакална екскурзија 

 покрета као и помоћ при ослобађању секрета и /или побољшање начина дисања. 
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96139-00    Терапија кардиореспираторног /кардиоваскуларног система вежбањем 
 Програм рехабилитације срца 

 Напомена: програм вежбања за постизање максималне срчане и респираторне 
 функције 

1878  Увежбавање вештина личне неге и осталих активности 
 свакодневног/самосталног живота  

 Укључује: евалуацију напредовања 
 

96142-00    Увежбавање вештина коришћења уређаја или опреме за помоћ   
 Вежбе померања са места на место (амбулација) и држања телесног става уз 

коришћење уређаја или опреме за помоћ  
 Хабилитационо или рехабилитационо вежбање уз коришћење уређаја или опреме за 

помоћ  
 Вежбе покретливости уз опрему за помоћ 
 Обука код: 
 • примене завоја и бандажа 
 • система за давање лекова 

 Напомена: листу уређаја и опреме за помоћ видети у блоку 1870 

 Вештина вежбања за системе давања лекова укључује вежбање управљања системом 
за давање лекова као што су дозирни инхалатори, уређаји за иницирање 
дисања, распршивачи, системи за инјектирање лекова кроз кожу и остале 
континуалне парентералне инфузије. Ова вештина укључује и помоћ у 
комплијанси. 

  
 Искључује: уградњу кохлеарног простетског уређаја   

   уклањање кохлеарног простетског уређаја 

 

18.2.5 ТЕРАПИЈСКА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА НЕКЛАСИФКОВАНИХ НА 
ДРУГОМ МЕСТУ 

1880  Терапијска употреба средстава некласификованих на другом месту 

96152-00  Биофидбек 

 Напомена: процес којим физиолошка активност клијента може да буде преведена у 
 електричне сигнале визуелног или слушног система. Примери биолошког фидбека-а 
 (feedback) који се може обезбедити укључује информације о променама 
 температуре коже, мишићог тонуса, кардиоваскуларним активностима, крвном притиску 
 и активностима можданих таласа. 

22065-00  Терапија хладноћом 
 Хипотермичка терапија  
 Хипотермија целог тела  

 Напомена:  примена хладног у терапији болести или повреда. Хипотермија може бити 
 индукована паковањима леда или леденим завојима, ћебадима за хлађење, урањањем 
 у хладну воду (каду или посуду) или екстрателесним хлађењем крви. Хипотермија  може 
 такође да се користи као протективна мера код одређених кардиоваскуларних и 
 неуролошких хируршких поступака или као допуна анестезији код хируршких поступака 
 укључујући неки екстремитет. 

 Искључује: криотерапијска деструкција ткива 
  дубока хипотермија 
  гастрична хипотермија  
  хипотермичка терапија повезана са срчаним или циркулаторним застојем 
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92178-00  Терапија топлотом 
 Хипертермичка терапија 

 Укључује: Терапијски третман коришћењем:  
  • подметача за грејање 
  • инфрацрвених зрака 
  • микроталаса 
  • кратких таласа 
  • воска 

 Напомена: Примена топлоте у терапији болести или повреда. Хипертермија може  бити 
 индукована топлим подметачима или завојима, електричним ћебадима, урањањем у 
 топлу воду (каду или посуду), коришћењем паром засићеног ваздуха или 
 екстракорпоралног загревања крви. Хипертермија такође може да се користи као допуна 
 радио терапији или хемотерапији. Може да буде индукована микроталасима, 
 ултразвуком, провођењем нискоенергетских радиофреквенција или сондом  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • хемотерапија 
 • Ваздушна терапија 

 Искључује: термокаутеризацију 

  термокоагулацију 
  термокератопластику  
  термосклеректомију  
  термотерапију простате микроталасима  
 

81880-00    Третман Биоптрон лампом 
 

96154-00   Терапијски ултразвук 

 Искључује: дијагностички ултразвук  

 
96155-00    Терапија стимулацијом, некласификована на другом месту 
 Терапијско ласерско лечење некласификовано на другом месту 

 Укључује: електричну неуромускуларну стимулацију нерава [EMS] 
  функционалну стимулацију нерава [FES] 
  интерференцијалну стимулацију [IFT] 
  транскутану електричну стимулацију нерава [TENS] 

 Напомена: примена уређаја у терапијске сврхе (електричног, ласера или ултразвука) 
 који побуђује или иницира функционалну активност у делу тела са циљем са циљем 
 унапређења излечења и смањења бола 

 
92199-00   Екстракорпорална литотрипсија шок-таласима  (ЕSWL) на местима која нису на   
                 другом месту класификована 

                   Искључује: екстракорпоралну литотрипсију шок таласима [ESWL]: 
  • билијарног тракта  
  • жучне кесе  
  • уринарног система 

18.2.6 ИМУНИЗАЦИЈА, ИНЈЕКЦИЈЕ, ПЕРФУЗИЈА 

1881  Профилактичка вакцинација или инокулација против одређених бактеријских  
  болести  

92143-00    Вакцинација против колере  
 
92144-00    Вакцинација против тифусне и паратифусне грознице 
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92145-00    Вакцинација против туберкулозе  
  Давање БЦГ вакцине 
 

92146-00    Давање токсоида дифтерије 

 Искључује: комбиновану примену дифтерија-тетанус-пертусиса(ДТП) 
 

92147-00    Вакцинација против пертусиса 

 Искључује: комбиновану примену дифтерија-тетанус-пертусиса (ДТП) 
 

92148-00    Давање токсоида тетануса 

 Искључује: комбиновану примену дифтерија-тетанус-пертусиса (ДТП) 
 

92149-00     Давање комбиноване вакцине Дифтерија-Тетанус-Пертусис  (ДТП) 

1882  Профилактичка вакцинација или инокулација против одређених вирусних  
  болести  

92150-00    Давање вакцине против дечје парализе 
 
92151-00    Вакцинација против беснила 
 
92152-00    Вакцинација против жуте грознице 
 
92153-00    Вакцинација против морбила 

  Искључује: давање вакцине против богиња-заушки-рубеоле (ММР) 
 

92154-00    Вакцинација против заушки  

  Искључује: давање вакцине против богиња-заушки-рубеоле (ММР)  
 

92155-00    Вакцинација против рубеоле  

  Искључује: давање вакцине против богиња-заушки-рубеоле (ММР)  
 

92156-00    Давање вакцине против морбила-заушки-рубеоле (ММР) 
 
92157-00    Вакцинација против вирусних болести некласификованих на другом месту 

1883  Остале вакцинације или инокулације 

92158-00    Профилактичка вакцинација против обичне прехладе  
 
92159-00    Профилактичка вакцинација против грипа 
 
       Искључује: вакцинацију против Haemophilus influenzae-е тип Б  

 
92160-00    Профилактичка вакцинација против вирусног енцефалитиса којег преносе   
                   артроподе 
 
92161-00    Профилактичка вакцинација против осталих болести 
 Вакцинација против: 
 • антракса 
 • бруцелозе 
 • стафилокока 
 • стрептокока 
 • тифуса 
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92162-00    Примена тетанусног антитоксина 
 
92163-00    Примена ботулинског антитоксина 
 
92164-00    Примена осталих антитоксина 
 Примена антитоксина: 
 • дифтерије 
 • гасне гангрене 
 • шарлаха 
 

92165-00    Вакцинација против пнеумокока 
 
92166-00    Вакцинација против менингокока 
 
92167-00    Вакцинација против Хаемопхилус инфлуенце типа Б 
 
92169-00    Вакцинација против хепатитиса А 
 
92168-00    Вакцинација против хепатитиса Б 
 
92170-00    Вакцинација против Q грознице 
 
92171-00    Остале вакцинације или инокулације 

1884  Имунизација 

92172-00    Пасивна имунизација са нормалним имуноглобулином 
 
92173-00    Пасивна имунизација са Rh(D) имуноглобулином 
 Инјекција: 
 • Anti-D (Rhesus) глобулина 
 • RhoGAM-а 
 

92174-00    Пасивна имунизација варичела-зостер имуноглобулином 
 
92175-00    Пасивна имунизација имуноглобулином беснила   
 
92176-00    Пасивна имунизација хепатитис Б имуноглобулином 
 
92177-00    Пасивна имунизација цитомегаловирус имуноглобулином 
 
92179-00    Имунизација због алергије  
 Десензибилизација 
 

92179-001  Десензибилизација на инхалационе алергене – класичка (субкутане ињекције) 
 
92179-002  Десензибилизација на инхалационе алергене  - сублингвална или орална 
 
92179-003  Десензибилизација на лекове 
 
92180-00    Имунизација због аутоимуне болести 
 
96195-00    Давање осталих алергена 
 Имунотерапија давањем токсина(венома) 
 

96195-01    Примена осталих алергена по брзом протоколу   
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96195-02    Примена осталих алергена по изразито брзом протоколу  

1886  Перфузија 

34533-00    Изолована перфузија екстремитета  

 Укључује:  пласирање каниле у артерију и вену 
  регионалну перфузију при хемотерамији  
  збрињавање након артериотомије и венотомије 
 

22055-00    Перфузија органа 
 
22060-00    Перфузија целог тела 

18.2.7 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ - ОКО, УВО, НОС, УСТА И ГРЛО 

1887  Терапијске процедуре на оку, уву, носу, устима и грлу  

92025-00    Испирање ока 
  Испирање рожњаче 
 
        Искључује: испирање предње очне коморе  
 

96156-00   Терапијско затварање ока завојем  

 Напомена: Пласирање завоја на око уз примену облога или медицинских средстава као                                                                            

 што су капи за очи 
 

92027-00    Тампонада спољашњег слушног канала  
 
92028-00    Дилатација фронтоназалног канала   
 
92029-00    Лаважа носница 
 
92030-00    Ретампонада носа 
 
92031-00    Детампонада носа 

 Искључује: процедуру замене  
 

92032-00    Уклањање страног тела из гркљана, без инцизије  
 

1887 - 01  Терапеутске процедуре у риноалергологији 

81887-00     Риноалерголошка терапија аутовакцином – појединачна 
 
81887-01     Риноалерголошка терапија апликацијом лека 
 
81887-02     Апликација лека у нос 
 
81887-03     Назална инјекција 
 
81887-04     Аспирација секрета из носа методом по Proetz-у 
 
81887-05     Продувавање тимпанофарингеалне тубе - Politzer 
 
81887-06     Каутеризација проширених вена носног кавума 
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18.2.8 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ - РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ 

Искључује: терапију респираторног система вежбањем (дисање)  

1888  Хипербарична терапија кисеоником 

 Хипербарична оксигенизација 

 Укључује: 100% оксигенизацију 
  процедуру код ране 

 
96191-00     Хипербарична терапија кисеоником, ≤ 90 минута 

13020-00     Хипербарична терапија кисеоником, > 90 минута и  ≤ 3 сата 

13025-00     Хипербарична терапија кисеоником, >3 сата 

1889  Остале терапијске процедуре у респираторном систему  

96157-00    Дренажа респираторног система, без инцизије  
 Мануелно чишћење секреције у респираторном систему (сукција) 
 Постурална дренажа  
 Чишћење спутума/мобилизација перкусијом („лупкањем“) 

 Укључује:  активан циклус технике дисања  
  техника форсираног издисања ваздуха  
  процедуру коришћењем техника/уређаја као што су: 
  • перкусија 
  • дрмање 
  • вибрирање 

 Напомена: Постурална дренажа – заузимање положаја који дозвољава сили земљине 
 теже да помогне дренажу секрета из плућа и повећа вентилацију  

 Искључује: процедуру са интубацијом  

92042-00  Немеханичка метода реанимације / оживљавања   
 Реанимација уста на уста 
 

92043-00    Примена лека за респираторни систем помоћу небулизатора 
 

92044-00    Остале терапије обогаћивања кисеоника/ом   
 Каталитичка терапија кисеоником 
 Циторедуктивни ефекат 
 Терапија кисеоником 
 Уређаји за додавање кисеоника (Оксигенатори) 

 Искључује: хипербаричну терапију кисеоником  

 
92045-00    Остале терапије са контролом атмосферског притиска и састава ваздуха 
 климатизација без антигена 
 Терапија хелијумом 
 Терапија влажењем 

 Искључује: терапију влажењем уз давање лека преко небулизатора  
       процедуру да би се изазвала: 
  • хипертермија  
  • хипотермија  
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18.2.9 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ - КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ 
 
Искључује: терапију кардиореспираторног/кардиоваскуларног система вежбањем  

1890  Терапијске процедуре у кардиоваскуларном систему  

92052-00    Кардиопулмонална реанимација 

13400-00     Кардиоверзија 
 Дефибрилација 
 Успостављање срчаног ритма електричном стимулацијом  

 Искључује: процедуру у току операције на срцу – шифру изоставити 

 
92053-00    Затворена масажа срца  
 Масажа срца, некласификована на другом месту 
 Ручна спољашњу масажу срца 
 

92054-00    Стимулација каротидног синуса  
 
92055-00    Остале конверзије срчаног ритма  
 
13851-00    Управљање уређајем за потпору циркулације  

18.2.10 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ - КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ 

1891  Терапијско сaкупљање и обрађивање крви/коштане сржи  

13709-00     Скупљање крви за трансфузију 
 Донирање крви 

 
13760-00    Лабораторијско (in vitro) обрађивање коштане сржи или периферне крви за  
 аутологну трансплантацију матичних ћелија 

                   Укључује: процедуру као допуну великим дозама за хемотерапију 
  процедуру код криопрезервације 

1892  Афереза 

13755-00  Хемафереза донора 
 Скупљање крвних деривата за трансфузију која прати аферезу 

13750-00  Терапијска плазмафереза 

13750-01  Терапијска леукофереза 
 Терапијска леукоцитофереза  

13750-02  Терапијска еритрофереза 
 Терапијска еритроцитофереза 

13750-03  Терапијска тромбоцитофереза 

13750-04  Афереза матичних (stem) ћелија 
 
13750-05    Афереза матичних (stem) ћелија са криопрезервацијом  

13750-06  Остале терапијске хемаферезе  

13750-061   LDL афереза 
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1893  Трансфузија крви и крвних деривата 

13706-01    Трансфузија пуне крви  
                     Трансфузија крви, некласификовано на другом месту   
 

13706-02    Трансфузија еритроцита  
 

13706-03    Трансфузија тромбоцита 
 

13706-04    Трансфузија леукоцита 
  Инфузија леукоцита донора: 
 

13706-05    Трансфузија гама глобулина    
 Инјекција или трансфузија: 
 • гама глобулина 
 • имуноглобулина 
 • Интрагама  
 

92060-00    Трансфузија аутологне крви  
 Интраоперативно чување крви 
 Трансфузија претходно сакупљене аутологне крви или крвних компоненти 
 

92061-00    Трансфузија фактора коагулације 
 Трансфузија: 
 • антихемофиличких фактора 
 • фактора коагулације  
 • криопреципитата   
 • фактора VIII 
 

92062-00    Трансфузија крвних компоненти и деривата 
 Трансфузија: 
 • албумина 
 • крвне плазме (свеже замрзнуте) 
 

92063-00    Трансфузија плазма експандера  
 Хемодилуција 
 Трансфузија: 
 • плазма експандера 
 • Декстрана 
 

92064-00    Трансфузија осталих крвних деривата 
 Трансфузија: 
 • гранулоцита 
 • вештачке крви 
 

92206-00    Трансфузија ради замене крви      
  Трансфузија крви ради комплетне замене крви  
 
13306-00    Трансфузија ради замене крви код новорођенчета    
 Трансфузија крви ради комплетне замене крви новорођенчета 

 Укључује:   венесекцију 

 Напомена: Новорођенче – мање од 28 дана живота 
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18.2.11 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ - ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ 

1894  Процедуре пласирања и дилатације у дигестивном систему, без инцизије  

92065-00    Тампонада ректума 
 
92066-00    Пласирање цеви у ректум  
  Замена цеви из ректума 

92067-00  Дилатација ентеростоме 

1895  Испирање, чишћење и локална инстилација у дигестивном систему, без  
  инцизије 

92036-00    Пласирање назогастричне сонде 
   Интубација ради декомпресије 
 
        Искључује: Сенгстејкенову (Sengstaken) сонду  
 

92037-00    Испирање назогастричне сонде 
 
        Искључује: гастричну лаважу  
 

14200-00    Гастрична лаважа 

 Напомена: Обавља се код лечења ингестије отрова 

 

92073-00    Испирање гастростоме или ентеростоме 
 
92074-00    Испирање панкреасне цеви 
 
92096-00    Испирање холецистостоме или осталих билијарних канала 
 
92075-00    Инстилација гастро-интестиналног тракта, изузев гастричне лаваже  
 
92076-00    Уклањање импактираног фецеса   
 Уклањање импакције: 
 • испирањем 
 • ручно 

 Искључује: процедуру код: 
  • дебридмана и лаваже перитонеалне шупљине  
  • дилатације ануса 

  
92077-00    Остала испирања ректума 

1896  Замена или уклањање терапијског уређаја из дигестивног система, без  
  инцизије  

92078-00     Замена (назо-)гастричне сонде или цеви езофагостоме  
  
92079-00     Замена цеви ентеростоме танког црева   
 
92080-00     Замена цеви ентеростоме дебелог црева  
 
92081-00     Уклањање уређаја за ретроперитонеалну дренажу  
 
92082-00     Уклањање уређаја за перитонеалну дренажу   
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92083-00     Уклањање цеви из танког црева 
 
92084-00     Уклањање цеви из дебелог црева или апендикса  
 
92085-00     Уклањање цеви или дрена из панкреаса  
 
92098-00     Уклањање цеви холецистостомије  
 
92097-00     Уклањање Т-дрена, осталих дренова из билијарних канала или јетре  
 
        Искључује: уклањање билијарног стента  

 
92141-00     Уклањање дрена из трбуха 
 Уклањање шавова из абдоминалног зида 
 
                      Искључује: уклањање мрежице 

  
92086-00     Уклањање осталих уређаја из дигестивног система 
  Уклањање ректалне тампонаде 
 

1897  Уклањање страног тела или камена из дигестивног система, без инцизије  

92087-00     Уклањање страног тела из уста без инцизије  
 
92088-00     Уклањање страног тела из дебелог црева без инцизије 
 
92089-00     Уклањање страног тела из вештачке стоме без инцизије 
 
92090-00     Уклањање страног тела из ректума или ануса без инцизије 

1898  Репозиција инвагинације (интусусцепције) течношћу и гасом  

14212-00    Редукција инвагинације (интусусцепције) течношћу  
 Хидростатичка редукција интусусцепције 

 Укључује: клизма баријумом 

 

14212-01     Редукција инвагинације (интусусцепције)  гасом  

1899  Остале терапијске процедуре у дигестивном систему 

13500-00    Гастрична хипотермија 
 Гастрично хлађење 

 Укључује:  затворено циркулаторно коло за хлађење 

 Напомена: Изводи се код гастроинтестиналног крварења  

 
13506-00    Гастроезофагеална тампонада балоном 
 Езофагеална тампонада 

 Укључује:  процедуру помоћу: 
  • Минесота (Minnesota) балона 
  • Сенгстакен-Блекмур (Sengstaken-Blakemore) тубе (балона) 

 Напомена: користи се за контролу  крварења гастроезофагеалних варикса  
 

92070-00     Мануелна редукција пролапса ентеростоме 
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92071-00     Мануелна редукција херније 
 
92094-00     Масажа ректума 

 Напомена: извођено код спазма леватора 

18.2.12 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ГЕНИТОУРИНАРНОГ СИСТЕМА  

1900  Инсерција, замена и уклањање терапијског уређаја у гениталном систему, без  
  инцизије 

92104-00    Вагинална штрајфна 
 
92105-00    Уградња вагиналног калупа (мулажа) 
 
92106-00    Пласирање вагиналне дијафрагме 
 
92107-00    Пласирање осталих вагиналних песара  

 Искључује: процедуру код индукције: 

  • абортуса 
  • порођаја 
 

92108-00    Замена вагиналне дијафрагме 
  Прилагођавање вагиналне дијафрагме 

 
92109-00    Замена осталих вагиналних песара   
 
92110-00    Замена штрајфне или дрена вагине или вулве 
 
92111-00    Уклањање интраутерине штрајфне 
 
92112-00    Уклањање штрајфне вагине или вулве  

 Искључује: процедуру са заменом  
 

92113-00    Уклањање вагиналне дијафрагме 

 Искључује: процедуру са заменом  
 

92114-00    Уклањање осталих вагиналних песара 

 Искључује: процедуру са заменом  
 

92115-00    Уклањање стента простате   
 
92116-00    Уклањање осталих уређаја из гениталног система  
 Уклањање шавова из гениталног система 

1901  Испирање, чишћење и локална инстилација у генитоуринарном систему, без  
  инцизије 

92099-00    Испирање нефростоме или пијелостоме 
 
92100-00    Испирање уретеростоме или уретералног катетера 
 
92102-00    Испирање цистостоме 
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92103-00    Вагинално испирање 
 
92101-00    Испирање осталих трајних катетера мокраћне бешике   

1902  Уклањање терапијског уређаја из уринарног система, без инцизије   

36650-00     Уклањање катетера пијелостоме или нефростоме  

 Искључује: процедуру са заменом  

 
92118-00    Уклањање катетера уретеростоме или уретералног катетера 

 Искључује: ендоскопско: 

  • уклањање уретерални стента   
  • замена: 
       • уретералног стента  
       • катетера уретеростоме  
 

92121-00    Уклањање катетера цистостоме  

 Искључује: процедуру са ендоскопском заменом  
 

92119-00    Уклањање осталих дренажних система уринарног система  
 Уклањање трајног уринарног катетера  
 
 Искључује: ендоскопско: 
  • одстрањење пребивајућег уринарног катетера  
  • уклањање уретералног катетера  
  • замена пребивајућег уринарног катетера  

 
92120-00    Уклањање уретралног стента 
  
92122-00    Уклањање осталих уређаја из уринарног система 

1903  Уклањање страног тела из генитоуринарног система, без инцизије 

92123-00     Уклањање страног тела из материце, без инцизије  
  
92124-00     Уклањање страног тела из вагине, без инцизије 
 
92125-00     Уклањање страног тела са вулве, без инцизије 
 
92126-00     Уклањање страног тела из скротума или пениса, без инцизије  

1904  Остале терапијске процедуре у генитоуринарном систему  

96158-00  Поновно увежбавање контроле мокрења 
 
92131-00    Масажа простате  
 
92132-00    Превлачење препуцијума  
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18.2.13 ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОШТАНО-МИШИЋНИ СИСТЕМ 

Искључује: кинезитерапију (видети блок [1876]) 

1905  Терапијске процедуре у коштано-мишићном систему  

96159-00    Тестирање опсега покрета/мишића специјализованом опремом  
  Изокинетичко тестирање 
 

50115-00    Манипулација/мобилизација зглобова, некласификована на другом месту 
  Мануелна репозиција зглоба, некласификована на другом месту 
  Опуштање или  растезање зглоба, некласификовано на другом месту 
   
 Напомена: Манипулација – снажан пасиван покрет зглоба преко његове активне 

 границе покретљивости 
  Мобилизација – ослобађање делова тела са циљем да се повећа покретљивост 

 
96160-00    Фототерапија зглоба 
  Терапија зглоба ултраљубичастим зрачењем 
  

96161-00    Фототерапија меких ткива 
  Терапија меких ткива ултраљубичастим зрачењем  

 
 
92138-00    Уклањање страног тела са главе или врата без инцизије 
  Уклањање шавова са главе или врата 
  
 Искључује: уклањање страног тела из ока 

 

92140-00    Уклањање завоја са трупа, некласификовано на другом месту  
 
92142-00    Уклањање осталих уређаја са трупа 
  Уклањање шавова са трупа некласификовано на другом месту 

18.2.14 ОСТАЛЕ ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ 

1906  Имплантација хормона или живог ткива  

14203-00    Директна субдермална имплантација  хормона 
 Субдермална имплантација: 
 • контрацептивног импланта 
 • хормонског импланта 
 Субдермална мплантација: 
 • естрогена 
 • прогестерона 
 
 Укључује: имплантацију: 

    • естрогена 
    • прогестерона 
    инцизију  
    шав 
 

14203-01    Директна имплантација ткива   

 Укључује: инцизију 
      шав 
 

14206-00    Имплантација хормона канилом 
 
14206-01    Имплантација ткива канилом 
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1907  Електроконвулзивна терапија  

 Укључује:  консултацију 

  електроенцефалографско надгледање  
  инјекцију средства за опуштање мишића 
  технике дозирања стимуланса 

 Напомена: Шифра 93341-XX електроконвулзивна терапија [ЕКТ] захтева додатна два 
 карактера која означавају број ЕКТ третмана изведених у епизоди о бризи. 

93341-00  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], неозначен број третмана 

93341-01  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 1 третман 

93341-02  Електроконвулзивна терапија ЕКТ], 2 третмана 

93341-03  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 3 третмана 

93341-04  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 4 третмана  

93341-05  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 5 третмана 

93341-06  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 6 третмана 

93341-07  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 7 третмана  

93341-08  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 8 третмана 

93341-09  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 9 третмана 

93341-10  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 10 третмана 

93341-11  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 11 третмана 

93341-12  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 12 третмана 

93341-13  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 13 третмана  

93341-14  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 14 третмана 

93341-15  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 15 третмана 

93341-16  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 16 третмана 

93341-17  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 17 третмана 

93341-18  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 18 третмана 

93341-19  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 19 третмана 

93341-20  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 20 третмана 

93341-21  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 21 третман 

93341-22  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 22 третмана 

93341-23  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 23 третмана 

93341-24  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 24 третмана 

93341-25  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 25 третмана 

93341-26  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 26 третмана 

93341-27  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 27 третмана 
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93341-28  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 28 третмана 

93341-29  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 29 третмана 

93341-30  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 30 третмана 

93341-31  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 31 третман 

93341-32  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 32 третмана 

93341-33  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 33 третмана 

93341-34  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 34 третмана 

93341-35  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 35 третмана 

93341-36  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 36 третмана 

93341-37  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 37 третмана 

93341-38  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 38 третмана 

93341-39  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 39 третмана 

93341-40  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 40 третмана 

93341-41  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 41 третман 

93341-42  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 42 третмана 

93341-43  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 43 третмана 

93341-44  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 44 третмана  

93341-45  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 45 третмана 

93341-46  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 46 третмана 

93341-47  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 47 третмана 

93341-48  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 48 третмана 

93341-49  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 49 третмана 

93341-50  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 50 третмана 

93341-51  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 51 третман 

93341-52  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 52 третмана 

93341-53  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 53 третмана 

93341-54  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 54 третмана 

93341-55  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 55 третмана 

93341-56  Електроконвулзивна терапија  [ЕКТ], 56 третмана 

93341-57  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 57 третмана 

93341-58  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 58 третмана 

93341-59  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 59 третмана 
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93341-60  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 60 третмана 

93341-61  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 61 третмана 

93341-62  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 62 третман 

93341-63  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 63 третмана 

93341-64  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 64 третмана 

93341-65  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 65 третмана 

93341-66  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 66 третмана 

93341-67  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 67 третмана 

93341-68  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 68 третмана 

93341-69  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 69 третмана 

93341-70  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 70 третмана 

93341-71  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 71 третман 

93341-72  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 72 третмана 

93341-73  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 73 третмана 

93341-74  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 74 третмана 

93341-75  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 75 третмана 

93341-76  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 76 третмана 

93341-77  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 77 третмана 

93341-78  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 78 третмана 

93341-79  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 79 третмана 

93341-80  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 80 третмана 

93341-81  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 81 третман 

93341-82  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 82 третмана 

93341-83  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 83 третмана 

93341-84  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 84 третмана 

93341-85  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 85 третмана 

93341-86  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 86 третмана 

93341-87  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 87 третмана 

93341-88  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 88 третмана 

93341-89  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 89 третмана 

93341-90  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 90 третмана 

93341-91  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 91 третман 
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93341-92  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 92 третмана 

93341-93  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 93 третмана 

93341-94  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 94 третмана 

93341-95  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 95 третмана 

93341-96  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 96 третмана 

93341-97  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 97 третмана 

93341-98  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], 98 третмана 

93341-99  Електроконвулзивна терапија [ЕКТ], ≥ 99 третмана  

1908  Остале терапеутске процедуре 

93173-00  Акупунктура 

92195-00  Испирање катетера, некласификовано на другом месту 

 Искључује: трајни уринарни 
       уретерални 
       васкуларни 
       коморски 
 

30062-00    Уклањање субдермалног хормонског импланта 
                      Уклањање субдермалног контрацептивног импланта 

92049-00  Уклањање цевчице након торакотомије или дрена плеуралне шупљине 

92050-00  Уклањање медијастиналног дрена 

92200-00  Уклањање шавова, некласификованих на другом месту 

 Искључује: уклањање шавова других назначених места 

92201-00  Уклањање страног тела без инцизије, некласификовано на другом месту 

 Искључује:  уклањање: 

  • страног тела са других назначених места 
  • шавова са других назначених места 

92202-00  Уклањање терапеутског апарата, некласификованог на другом месту  

92203-00  Екстракција млека из дојке у лактацији 

92205-00  Неинвазивна терапеутска интервенција, некласификована на другом месту 
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96162-00  Терапеутска масажа или манипулација везивног/меког ткива,    
  некласификованог на другом месту 
 Утрљавање масажом терапеутског гела, креме или лосиона у ожиљно ткиво или рану  
 Терапија тачкастом стимулацијом, пенетрацијом или седацијом 

 Напомена: Мануелна терапија која укључује манипулацију везивним/меким ткивима и 
 примењена да произведе ефекте на нервни и мишићни систем и на локалну и општу 
 циркулацију крви и лимфе. Генерално се изводи рукама али се друга помоћна 
 механичка средства могу користити као што је вибратор. Укључује технике као што су::
 • акупресура, где се притисак примењује на акупунктурна места ради смањења болова 
 • фрикција, мали, прецизни, локализовани, пенетрирајући покрети који се изводе у 
 кружном или трансверзалном смеру на меком ткиву 

 Искључује:  манипулацију зглоба 

  масажу: 
  • срца (затворен грудни кош) 
  • простате 
  • ректума 
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18.3 АНЕСТЕЗИЈА И АНЕЛГЕЗИЈА 

18.3.1 АНЕСТЕЗИЈА 

Напомена:  Шифре у блоковима [1909] и [1910] захтевају додатак од још два карактера да би се  

  назначио АСА скор. Видети испод шифре и дефиниције. Овај додатак од два карактера  
  треба да се додељује само на основу документације из анестезиолошког формулара.  

 Америчко удружење анестезиолога (енг. American Society of Anesthesiologists 
 (ASA)) АСА – Класификација физичког статуса пацијента 

 Приложена табела која одређује АСА скорове је за употребу са одговарајућим кодовима 
 у блоковима [1333] Aналгезија и анестезија у току порођаја и царског реза, [1909]  
 Спроводна (кoндукциона) анестезија и [1910] Церебрална анестезија. Први карактер 

 (ознака) од два карактера у додатку шифре процедуре означава АСА скор и 
 представљен је у првој колони. 

 Други карактер (ознака) додатка означава да ли је модификатор хитности „Е“ (на 
 енглеском је Е од Emergеncy – Хитно) забележен у анестезиолошком формулару уз АСА 
 скор. „Е“ представља процедуру која се изводи као хитна и која као таква може бити 
 асоцирана са суб-оптималним условима за модификацију ризика. Када је тако, 
 модификатор „Е“ треба да се представи нулом (0).  

 Ове инфомрације треба да се убележе на анестезиолошком формулару пре 
 додељивања шифара. Када нема документације о АСА скору или када модификатор 
 хитности није наведен, место се попуњава цифром девет (9). 

 Први карактер 

АСА Класа  Опис 

 1  Пацијент нормалног здравља 

 2  Пацијент са благом системском болешћу  

 3  Пацијент са јаком системском болешћу која ограничава активност 

 4  Пацијент са јаком системском болешћу која представља   
   константну претњу животу 

 5  Умирући пацијент за кога се не очекује да живи дуже од 24 сата  
   без хируршке процедуре 

 6  Пацијент код кога је проглашена мождана смрт и чији се органи  
   користе у донорске сврхе  

 9   Нема документације о АСА скору 

Други карактер 

Модификатор хитности  Карактер   Опис 

 Е          0   процедура извођена у хитним случајевима 

            9  нема хитног поступка или није познат  

Искључује: преоперативну анестезиолошку процену (видети блок [1821]) 
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1909  Спроводна (кондукциона) анестезија  

 Напомена: Модификатор хитности „Х“ није валидан за коришћење са АСА скором 6 

 
92508-10   Неураксијална блокада, AСA 10  
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 

  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-19  Неураксијална блокада, AСA 19 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-20  Неураксијална блокада, AСA 20 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-29  Неураксијална блокада, AСA 29 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-30  Неураксијална блокада, AСA 30 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 

  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 
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92508-39  Неураксијална блокада, AСA 39 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-40  Неураксијална блокада, AСA 40 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 

  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-49  Неураксијална блокада, AСA 49 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-50  Неураксијална блокада, AСA 50 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-59  Неураксијална блокада, AСA 59 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 
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92508-69  Неураксијална блокада, AСA 69 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92508-90  Неураксијална блокада, AСA 90 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 

  • трудова  
  • трудова и процедуре порођаја  

92508-99  Неураксијална блокада, AСA 99 
 Каудална    }  
 Епидурална  }  инјекција/инфузија 
 Спинална    }  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија неураксијалног блока 

 Искључује: процедуру током: 
  • трудова 
  • трудова и процедуре порођаја 

92509-10  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 10 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или 
 врата 

92509-19  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 19 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или 
 врата 

92509-20  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 20 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или 
 врата 

92509-29  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 29 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-30  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 30 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 
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92509-39  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 39 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-40  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 40 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-49  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 49 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-50  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 50 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-59  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 59 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-69  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 69 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-90  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 90 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92509-99  Регионална блокада, нерва главе или врата, AСA 99 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде нерва главе или  
  врата 

92510-10  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 10 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-19  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 19 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-20  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 20 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 
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92510-29  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 29 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-30  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 30 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-39  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 39 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-40  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 40 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-49  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 49 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-50  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 50 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-59  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 59 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-69  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 69 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-90  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 90 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92510-99  Регионална блокада, нерва стабла, AСA 99 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва стабла 

92511-10  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 10 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег 
 екстремитета 

92511-19  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 19 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег 
 екстремитета 
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92511-20  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 20 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег 
 екстремитета 

92511-29  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 29 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-30  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 30 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-39  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 39 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-40  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 40 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-49  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 49 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-50  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 50 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-59  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 59 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-69  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 69 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-90  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 90 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 

92511-99  Регионална блокада, нерва горњег екстремитета, AСA 99 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва горњег  
  екстремитета 
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92512-10  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, ASA 10  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-19  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 19 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-20  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 20 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-29  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 29 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-30  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 30 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-39  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 39 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-40  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 40 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-49  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 49 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-50  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 50 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-59  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 59 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-69  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 69 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 
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92512-90  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 90 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92512-99  Регионална блокада, нерва доњег екстремитета, AСA 99 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • континуирана (пост-процедурална) инфузија регионалне блокаде, нерва доњег  
  екстремитета 

92519-10  Интравенска регионална анестезија, AСA 10  
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета  

92519-19  Интравенска регионална анестезија, AСA 19 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-20  Интравенска регионална анестезија, AСA 20 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-29  Интравенска регионална анестезија, AСA 29 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-30  Интравенска регионална анестезија, AСA 30 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-39  Интравенска регионална анестезија, AСA 39 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-40  Интравенска регионална анестезија, AСA 40 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-49  Интравенска регионална анестезија, AСA 49 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-50  Интравенска регионална анестезија, AСA 50 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-59  Интравенска регионална анестезија, AСA 59 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-69  Интравенска регионална анестезија, AСA 69 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-90  Интравенска регионална анестезија, AСA 90 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 

92519-99  Интравенска регионална анестезија, AСA 99 
 Биерова блокада 
 Ретроградна перфузија екстремитета 
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92513-10  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 10  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

 Искључује: ретроградну перфузију екстремитета  

92513-19  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 19  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-20  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 20  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-29  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 29  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-30  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 30  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-39  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 39 
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-40  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 40  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-49  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 49  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 
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92513-50  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 50  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-59  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 59  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-69  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 69  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-90  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 90  
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

92513-99  Инфилтрација локалног анестетика, AСA 99 
 Инјекција локалног анестетика 
 Топикална анестезија 

 Напомена: Изводи се за анестезију где је ефекат локализован у једном делу ткива 

  Искључује: ретроградну перфузију екстремитета 

1910  Општа анестезија 

 Напомена: Модификатор хитности 0 није валидан за употребу са АСА скором 6. 

92514-10  Општа анестезија, AСA 10 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

 Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-19  Општа анестезија, AСA 19 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 
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92514-20  Општа анестезија, AСA 20 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-29  Општа анестезија, AСA 29 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-30  Општа анестезија, AСA 30 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-39  Општа анестезија, AСA 39 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-40  Општа анестезија, AСA 40 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-49  Општа анестезија, AСA 49 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-50  Општа анестезија, AСA 50 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-59  Општа анестезија, AСA 59 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 
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92514-69  Општа анестезија, AСA 69 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-90  Општа анестезија, AСA 90 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92514-99  Општа анестезија, AСA 99 
 Општа анестезија: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Укључује: употребу вештачког дисајног пута 

92515-10  Седација, AСA 10 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-19  Седација, AСA 19 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-20  Седација, AСA 20 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-29  Седација, AСA 29 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-30  Седација, AСA 30 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 
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92515-39  Седација, AСA 39 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-40  Седација, AСA 40 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-49  Седација, AСA 49 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-50  Седација, AСA 50 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-59  Седација, AСA 59 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-69  Седација, AСA 69 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-90  Седација, AСA 90 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 

92515-99  Седација, AСA 99 
 Седација: 
 • гасна 
 • инхалациона 
 • интравенска 

  Искључује: процедуру уз употребу вештачког дисајног пута 
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18.3.2 АНАЛГЕЗИЈА 

1912  Пост-процедурална аналгезија  

 Напомена: Шифре у оквиру овог блока треба да се употребљавају само када се 
 процедура иницира на одељењу за порођаје и/или у оперативном блоку (сали или 
 интензивној нези) и када постоји документација о континуираној инфузији/болус 
 инјекцији/допуни који се догађају пост-процедурално. 

92516-00  Менаџмент неураксијалне блокаде 
 Континуирана инфузија периоперативне неураксијалне блокаде: 
 • каудална 
 • епидурална 
 • спинална 

 Укључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

 Шифрирати прво: 
  • неураксијални блок 

92517-00  Менаџмент регионалне блокаде, нерва главе или врата 
 Континуирана инфузија периоперативне регионалне блокаде, нерва главе или врата 

 Укључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

 Шифрирати прво: 
  • регионална блокада, нерва главе и врата 

92517-01     Менаџмент регионалне блокаде, нерва стабла 
 Континуирана инфузија периоперативне регионалне блокаде, нерва стабла 

 Укључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

 Шифрирати прво: 

  • регионална блокада, нерва стабла 

92517-02  Менаџмент регионалне блокаде, нерва горњег екстремитета 
 Континуирана инфузија периоперативне регионалне блокаде, нерва горњег 
 екстремитета 

 Укључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

 Шифрирати прво: 

  • регионална блокада, нерва горњег екстремитета 

92517-03  Менаџмент регионалне блокаде, нерва доњег екстремитета 
 Континуирана инфузија периоперативне регионалне блокаде, нерва доњег 
 екстремитета 

 Укључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

 Шифрирати прво: 
 • регионална блокада, нерва доњег екстремитета  

90030-00  Субкутана пост-процедурална инфузија аналгетика 
 Апарат за инфузију – Разбијач бола (pain buster) 
 Перкутана пост-процедурална инфузија аналгетика 

 Укључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

92518-00  Интравенска пост-процедурална инфузија, аналгезија контролисана од стране  
  пацијента (PCA) 
 Инфузија аналгетика контролисана од стране пацијента 
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92518-01  Интравенска пост-процедурална инфузија аналгетика 
 
  Искључује: аналгезију контролисану од стране пацијента 

18.4 СУПОРТАТИВНЕ МЕРЕ 

Напомена: Мере које по својој природи нису ни дијагностичке ни терапијске 

18.4.2 ОСТАЛЕ СУПОРТАТИВНЕ МЕРЕ 

1915  Остале супортативне мере 

96171-00  Пратња или транспорт клијента 
 Пратњна клијента до другог пружаоца услуге или агенције у оквиру или изван  
 здравствене установе 

18.5 УДРУЖЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ 

18.5.1 УДРУЖЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ МЕРЕ 

1916  Удружене здравствене мере 

95550-00  Удружене здравствене процедуре, дијететика 

95550-01  Удружене здравствене процедуре, социјални рад 

95550-02  Удружене здравствене процедуре, радна терапија 

95550-03  Удружене здравствене процедуре, физиотерапија 

95550-04  Удружене здравствене процедуре, подиатрија (стопало, чланак и доњи део  
  ноге) 

95550-05  Удружене здравствене процедуре, патологија говора 

95550-06  Удружене здравствене процедуре, аудиологија 

95550-07  Удружене здравствене процедуре, ортоптика 

95550-08  Удружене здравствене процедуре, протетика и ортотика 

95550-09  Удружене здравствене процедуре, фармација 

95550-10  Удружене здравствене процедуре, психологија 

95550-12  Удружене здравствене процедуре, пасторална брига 

95550-14  Удружене здравствене процедуре, едукација о дијабетесу 

95550-11  Удружене здравствене процедуре, друго 
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18.6 ФАРМАКОТЕРАПИЈСКЕ МЕРЕ 

18.6.1 ФАРМАКОТЕРАПИЈА  

1920  Давање фармакотерапије  

 Давање фармаколошког средства за системско дејство 

 Искључује: давање: 
  • крви и деривата крви 
  • фармаколошког средства за: 
    • анесзтезију 
    • имунизацију 
    • локално дејство 
    • менаџмент ванматеричне трудноће 
    • менаџмент бола 
    • перфузију 
    • вакцинацију 
 Хируршко давање хемотерапијског средства 
  
 Давање фармакотерапије 

  -00 Антинеопластично средство 
 
 Средства коришћена у лечењу неоплазми и/или стања у вези са неоплазмом 

 Искључује: хируршку катетеризацију са давањем хемотерапијског средства 

  -01 Тромболитичко средство 

 Искључује: хируршку катетеризацију са давањем тромболитичког средства 

  -02 Анти-инфективно средство 
 

 Антибактеријско 
 Антибиотско 
 Антигљивично 
 Антипротозоално 
 Антивирусно 

 Искључује: када се употребљава у лечењу неоплазме и/или стања у вези са   
  неоплазмом (-00) 

  -03 Стероид 
 Кортикостероид 

 Искључује: када се употребљава у лечењу неоплазме и/или стања у вези са  

 неоплазмом (-00) 

  -04 Антидот  
 

 Ацетил цистеин 
 Фрагменти антитела 
 Против отров 
 Дигоксин 
 Антагонист тешког метала 

  -06 Инсулин 

  -07 Хранљива супстанца 

  -08  Електролит 

  -09 Друго и некласификовано фармаколошко средство 
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96196-00  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, антинеопластично   
  средство  

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пуњење уређаја за давање лека 

96196-01  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, тромболитичко средство  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-02  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-03  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, стероид  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-04  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, антидот  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-06  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, инсулин  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-07  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, хранљива супстанца  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-08  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, електролит  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96196-09  Интра-артеријско давање фармаколошког средства, друго и некласификовано  
  средство  

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96197-00  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, антинеопластично   
  средсво 

96197-01  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 

96197-02  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 

96197-03  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, стероид 

96197-04  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, антидот 

96197-06  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, инсулин 

96197-07  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 

96197-08  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, електролит 
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96197-09  Интрамускуларно давање фармаколошког средства, друго и неназначено  
  фармаколошко средство 

96198-00  Интратекално давање фармаколошког средства, антинеопластичко средство 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пуњење уређаја за давање лека 

96198-01  Интратекално давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пуњење уређаја за давање лека 

96198-02  Интратекално давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека  

96198-03  Интратекално давање фармаколошког средства, стероид 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96198-04  Интратекално давање фармаколошког средства, антидот 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96198-06  Интратекално давање фармаколошког средства, инсулин 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96198-07  Интратекално давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96198-08  Интратекално давање фармаколошког средства, електролит 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96198-09  Интратекално давање фармаколошког средства, друго и некласификовано  
  фармаколошко средство 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96199-00  Интравенско давање фармаколошког средства, антинеопластично средство 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 
 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

 Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 
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96199-01  Интравенско давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 
 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96199-02  Интравенско давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 
 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96199-03  Интравенско давање фармаколошког средства, стероид 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 

 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96199-04  Интравенско давање фармаколошког средства, антидот 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 
 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсeрција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 
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96199-06  Интравенско давање фармаколошког средства, инсулин 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 
 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96199-07  Интравенско давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 
 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96199-08  Интравенско давање фармаколошког средства, електролит 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 

 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

  Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96199-09  Интравенско давање фармаколошког средства, друго и некласификовано  
  фармаколошко средство 
 Давање фармаколошког средства путем: 
 • порта за инфузију 
 • Port-A-Cath 

 • резервоара (субкутаног) 
 • апарата за васкуларни приступ 
 • венског катетера 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • инсерција, уклањање или ревизија апарата за васкуларни приступ 
 • пуњење уређаја за давање лека 

 Искључује: хируршку катетеризацију са давањем фармаколошког средства 

96200-00  Субкутано давање фармаколошког средства, антинеопластично средство 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пуњење уређаја за давање лека 
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96200-01  Субкутано давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • пуњење уређаја за давање лека 

96200-02  Субкутано давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • пуњење уређаја за давање лека 

96200-03  Субкутано давање фармаколошког средства, стероид 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96200-04  Субкутано давање фармаколошког средства, антидот 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96200-06  Субкутано давање фармаколошког средства, инсулин 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96200-07  Субкутано давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
  • пуњење уређаја за давање лека 

96200-08  Субкутано давање фармаколошког средства, електролит 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96200-09  Субкутано давање фармаколошког средства, друго и некласификовано   
  фармакколошко средство 

  Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

  • пуњење уређаја за давање лека 

96201-00  Интракавитарно давање фармаколошког средства, антинеопластично средство 

96201-01  Интракавитарно давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 

96201-02  Интракавитарно давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 

96201-03  Интракавитарно давање фармаколошког средства, стероид 

96201-04  Интракавитарно давање фармаколошког средства, антидот 

96201-06  Интракавитарно давање фармаколошког средства, инсулин 

96201-07  Интракавитарно давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 

96201-08  Интракавитарно давање фармаколошког средства, електролит 

96201-09  Интракавитарно давање фармаколошког средства, друго и некласификовано  
  фармаколошко средство 

96202-00  Ентерално давање фармаколошког средства, антинеопластичко средство 

96202-01  Ентерално давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 

96202-02  Ентерално давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 
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96202-03  Ентерално давање фармаколошког средства, стероид 

96202-04  Ентерално давање фармаколошког средства, антидот 

96202-06  Ентерално давање фармаколошког средства, инсулин 

96202-07  Ентерално давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 

96202-08  Ентерално давање фармаколошког средства, електролит 

96202-09  Ентерално давање фармаколошког средства, друго и некласификовано  
  фармаколошко средство 

96203-00  Орално давање фармаколошког средства, антинеопластичко средство 
 Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-01  Орално давање фармаколошког средства, тромболитичко средство 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-02  Орално давање фармаколошког средства, анти-инфективно средство 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-03  Орално давање фармаколошког средства, стероид 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-04  Орално давање фармаколошког средства, антидот 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-06  Орално давање фармаколошког средства, инсулин 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-07  Орално давање фармаколошког средства, хранљива супстанца 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-08  Орално давање фармаколошког средства, електролит 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96203-09  Орално давање фармаколошког средства, друго и некласификовано   
  фармаколошко средство 
  Сублингвално давање фармаколошког средства 

96205-00  Неки други начин давања фармаколошког средства, антинеопластичко   
  средство 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза                     
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

 Искључује:  давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-01  Неки други начин давања фармаколошког средства, тромболитичко средство 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује: давање фармаколошког средства кроз уста 
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96205-02  Неки други начин давања фармаколошког средства, анти-инфективно средство 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује: давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-03  Неки други начин давања фармаколошког средства, стероид 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује: давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-04  Неки други начин давања фармаколошког средства, антидот 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује: давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-06  Неки други начин давања фармаколошког средства, инсулин 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује: давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-07  Неки други начин давања фармаколошког средства, хранљива супстанца 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује:  давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-08  Неки други начин давања фармаколошког средства, електролит 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује: давање фармаколошког средства кроз уста 

96205-09  Неки други начин давања фармаколошког средства, друго и некласификовано  
  фармаколошко средство 
 Давање фармаколошког средства кроз отвор 
 Интрадермална инјекција фармаколошког средства 
 Јонтофореза 
 Топикално   }  
 Трансдермално  }  давање фармаколошког средства 

  Искључује:  давање фармаколошког средства кроз уста 
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96206-00  Неназначен начин давања фармаколошког средства, антинеопластичко  
  средство 

96206-01  Неназначен начин давања фармаколошког средства, тромболитичко средство 

96206-02  Неназначен начин давања фармаколошког средства, анти-инфективно   
  средство 

96206-03  Неназначен начин давања фармаколошког средства, стероид 

96206-04  Неназначен начин давања фармаколошког средства, антидот 

96206-06  Неназначен начин давања фармаколошког средства, инсулин 

96206-07  Неназначен начин давања фармаколошког средства, хранљива супстанца 

96206-08  Неназначен начин давања фармаколошког средства, електролит 

96206-09  Неназначен начин давања фармаколошког средства, друго и некласификовано 
  фармаколошко средство 

96209-00  Пуњење уређаја за давање лека, антинеопластичко средство 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 
  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • давање средства 

 Искључује: одржавање (само)  

96209-01  Пуњење уређаја за давање лека, тромболитичко средство 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 

  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само)  

 

 

 

 



580 
 

96209-02  Пуњење уређаја за давање лека, анти-инфективно средство 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 
  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 

96209-03  Пуњење уређаја за давање лека, стероид 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 

  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 

96209-04  Пуњење уређаја за давање лека, антидот 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 
  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 

 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 
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96209-06  Пуњење уређаја за давање лека, инсулин 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 
  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода и за субкутану инфузију супстанци 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 

96209-07  Пуњење уређаја за давање лека, хранљива супстанца 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 

  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 

96209-08  Пуњење уређаја за давање лека, електролит 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 
  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 

 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 
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96209-09  Пуњење уређаја за давање лека, друго и некласификовано фармаколошко  
  средство 
 Испуњавање уређаја за давање инфузије или пумпе (екстерне) 

 Укључује: одржавање као што је: 

  • повезивање 
  • одвајање 
  • пуштање у млазу 
  • инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је амбулантна, екстерна инфузиона пумпа која је 
 прикачена на направу за (васкуларни) приступ ради инфузије супстанци у току дужих 
 временских периода. 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • давање средства 

  Искључује: одржавање (само) 

1922  Остале процедуре у вези са фармакотерапијом  

90762-00  Планирање лечења фармакотерапијом, прва кура 

90762-01  Планирање лечења фармакотерапијом, друга кура 

13939-02  Одржавање уређаја за васкуларни приступ 
 Одржавање: 
 • инфузионог порта 
 • Port-A-Cath-а 
 • резервоара (субкутаног) 

 Укључује: катетеризацију 

  пуштање у млазу 
  извлачење узорка течности за културу 

 Напомена: Уређај за васкуларни приступ је имплантирани венски катетер са 
 прикаченим резервоаром. 
 
 Искључује: процедуру: 
     • за васкуларни катетер без резервоара 
    • са администрацијом лека 

13942-02  Одржавање уређаја за давање лека 
 Одржавање инфузионог уређаја или пумпе (екстерне) 

 Укључује:  пуштање у млазу 
  инјектирање изотопа ради тестирања пумпе 

 Напомена: Уређај за давање лека је спољна инфузиона пумпа која је пласирана на 
 направу за васкуларни приступ, спинални или други катетер ради инфузије супстанци у 
 току дужих временских периода. 

 Искључује:  процедуру са: 
  • пуњењем уређаја за давање лека 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



583 
 

92058-01     Одржавање катетера, пласираног ради администрације лека 
                     Одржавање: 
       • централног венског катетера 
 • Хикмановог (Hickman) катетера 

 • перитонеални приступни уређај ( перитонеални порт катетер) 

 Укључује:  облачење 
  испирање 
  узимање узорка течности за културу 
 
 Искључује: процедуру: 
     • код васкуларног катетера без резервоара 
    • са администрацијом лека 
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ДЕВЕТНЕСТО ПОГЛАВЉЕ 

19.ПРОЦЕДУРЕ СА СНИМАЊЕМ 
(БЛОКОВИ 1940–2016) 

ТИП ПРОЦЕДУРЕ 

19.1.1 УЛТРАЗВУЧНО СКЕНИРАЊЕ 
Ехографија 
Ултрасонографија 

1940  Ултразвучни преглед главе или врата  

55030-00  Ултразвучни преглед садржаја орбите 
 Ултразвучни преглед ока (дводимензионалан) (једнодимензионалан) 

55028-00  Ултразвучни преглед главе 
 Ехоенцефалографија             

 Искључује: цефалометрију фетуса  
  процедуру за садржај орбите  

55032-00  Ултразвучни преглед врата 

 Искључује: ултразвучни дуплекс преглед каротидних крвних судова 

1941  Ултразвучни преглед дојке 

55070-00  Ултразвучни преглед дојке, унилатералан 

55076-00  Ултразвучни преглед дојке, билатералан 

1942  Ултразвучни преглед срца 

 Ехокардиографија 

 Укључује: обављене процедуре: 

  • уз коришћење: 
       • контраста  
       • доплер технике (непрекинутог таласа)(пулсирајућег таласа) 
       • механичког скенера сектора 
       • претварача фазних матрица 
  • са снимањем на видео-траци 
  • процену коронарне резерве протока 

55113-00  М-приказ и дводимензионални ултразвучни преглед срца у реалном времену 

55118-00  Трансезофагеални ултразвучни преглед срца у реалном времену 

  Укључује: дводимензионални (2-D) ултразвук                                                                 
   тродимензионални (3-D) ултразвук      

55130-00  Трансезофагеални ултразвучни преглед срца у реалном времену за време  
  хирушког захвата на срцу 

 Укључује: процедуру са секвенцијалном проценом функције срца пре, после и у току  
  хирушког захвата                                                                                                        
  дводимензионални (2-D) ултразвук                                                                 
  тродимензионални (3-D) ултразвук      
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81942-00   Strain, strain-rate eхокардиографски преглед 

1943  Ултразвучни преглед абдомена или пелвиса 

55036-00  Ултразвучни преглед абдомена 

 Укључује: скенирање уринарног система 

 Искључује: зид абдомена  
  процедуре за стања повезана са трудноћом  
 

55036-001  Еластографија за процену постојања фиброзе јетре 

55038-00  Ултразвучни преглед уринарног система 

 Искључује: процедуру са скенирањем абдомена  
  трансректални ултразвучни преглед простате, базе бешике и уретре  
  ултразвучни преглед уринарне бешике  

55084-00  Ултразвучни преглед бешике 

 Искључује: трансректални ултразвучни преглед простате, базе бешике и уретре  

55044-00  Ултразвучни преглед мушког пелвиса 

55600-00  Трансректални ултразвучни преглед простате, базе бешике и уретре 

 Искључује:  преглед само уринарне бешике  

55048-00  Ултразвучни преглед скротума 

55731-00  Ултразвучни преглед женског пелвиса 

 Укључује: процедуру са инфузијом раствора соли у ендометријалну шупљину 

 Искључује: процедуре за стања повезана са трудноћом 

55700-00  Ултразвучни преглед због детекције абнормалности фетуса 

55700-01  Ултразвучни преглед због мерења раста фетуса 

 Укључује:  Цефалометрију фетуса ултразвујом 

55700-02  Ултразвучни преглед абдомена или пелвиса због осталих стања повезаних са  
  тудноћом 
 Ултрасонична: 
 • локализација плаценте 
 • пелвиметрија 
 Ултразвучни преглед гравидног утеруса (некласификовано на другом месту) 
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1944  Ултразвучни дуплекс преглед кранијалних, каротидних или вертебралних  
  крвних судова 

 Укључује:  Б-приказ ултразвучног прегледа и интегрисано доплер мерење протока  

  спектралном анализом 

 Искључује: процедуру за мапинг проводљивости 

55274-00  Ултразвучни дуплекс преглед екстракранијалних, каротидних и вертебралних  
  крвних судова (са или без контраста)                   
  Одређивање индекса чврстоће артеријског зида (e-tracking)      
  Преглед унутрашње југуларне вене са проценом компетенције венског залиска              
  Тест са манжетном за испитивање синдрома крађе артерије субклавије                       
  Колор кодирани доплер преглед темпоралних артерија          
  Колор доплер преглед офталмичне, цилијарне и централне ретиналне артерије 

 Укључује: ултразвучни дуплекс преглед: 
  • иноминатних крвних судова 
  • супклавијалних крвних судова 
  окулоплетизмографију 
  периорбитални доплер преглед 
 

55280-00  Ултразвучни дуплекс преглед интракранијалних крвних судова                                
  ТЦД са ултразвучним контрастом Левовист                                                                                                 
  Преглед перфузије мозга са ултразвучним контрастом (Левовист) 
  Транскранијални колор кодирани преглед церебралних артерија 
  Транскранијални колор кодирани преглед церебралних вена 

1945  Ултразвучни дуплекс преглед интраторакалних или интраабдоминалних  
  крвних судова 

 Укључује:  Б-приказ ултразвучног прегледа и интегрисано доплер мерење протока  

  спектралном анализом 

 Искључује: процедуру за мапинг проводљивости  

55276-00  Ултразвучни дуплекс преглед аорте, интраабдоминалних и илијачних артерија  
  и/или доње шупље вене и илијачних вена 

 Искључује: процедуре за стања повезана са трудноћом 

55278-00  Ултразвучни дуплекс преглед реналних и/или висцералних крвних судова 

 Укључује: ултразвучни дуплекс преглед: 
  • аорте 
  • илијачних крвних судова  
  • доње шупље вене 
  • система портне вене 

 Искључује: процедуре за стања повезана са трудноћом  

55729-01  Ултразвучни дуплекс преглед умбиликалне артерије 

 Укључује: процедуру са проценом волумена амниотичке течности 
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1946  Ултразвучни дуплекс преглед екстремитета  

 Укључује:  Б-приказ ултразвучног прегледа и интегрисано доплер мерење протока  

  спектралном анализом 

 Искључује: процедуру за мапинг проводљивости бајпаса  

55248-00  Ултразвучни дуплекс преглед артерија или бајпаса горњих екстремитета,  
  унилатерални 

  Укључује: колор доплер артерија прстију шаке 

55248-01  Ултразвучни дуплекс преглед артерија или бајпаса горњих екстремитета,  
  билатерални 

  Укључује: колор доплер артерија прстију шаке 

55252-00  Ултразвучни дуплекс преглед вена горњих екстремитета, унилатерални 

 Искључује: улатразвучни дуплекс преглед трансплантата венског бајпаса руку  

55252-01  Ултразвучни дуплекс преглед вена горњих екстремитета, билатерални 

 Искључује: улатразвучни дуплекс преглед тансплантата венског бајпаса горњих  
  екстремитета  

55238-00  Ултразвучни дуплекс преглед артерија или бајпаса доњих екстремитета,  
  унилатерални 

55238-01  Ултразвучни дуплекс преглед артерија или бајпаса доњих екстремитета,  
  билатерални 

55244-00  Ултразвучни дуплекс преглед вена доњих екстремитета, унилатерални 

 Искључује :улатразвучни дуплекс преглед трансплантата венског бајпаса доњих  

  екстремитета  

55244-01  Ултразвучни дуплекс преглед вена доњих екстремитета, билатерални 

 Искључује: улатразвучни дуплекс преглед трансплантата венског бајпаса доњих  
  ектремитета  

55292-00  Ултразвучни дуплекс преглед хируршки обликоване артериовенске фистуле  
  или артериовенска синтетска премосница горњих екстремитета 

55292-01  Ултразвучни дуплекс преглед хируршки обликоване артериовенске фистуле  
  или артериовенска синтетска премосница доњих екстремитета 

1947  Ултразвучни дуплекс преглед кавернозног ткива пениса 

 Укључује:  Б-приказ ултразвучног прегледа и интегрисано доплер мерење протока  
  спектралном анализом 

 Искључује: процедуру за мапинг проводљивости бајпаса 

55282-00  Ултразвучни дуплекс преглед артерије пениса 

 Укључује: кавернозну артерију 
  Дорзалну артерију 

55284-00  Ултразвучни дуплекс преглед кавернозног ткива пениса 
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1948  Ултразвучни дуплекс преглед осталих крвних судова 

 Укључује:  Б-приказ ултразвучног прегледа и интегрисано доплер мерење протока  

  спектралном анализом 

90911-00  Ултразвучни дуплекс преглед крвних судова на осталим областима 
 Улатразвучни дуплекс преглед крвних судова (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: процедуру за мапинг проводљивости бајпаса 

55294-00  Ултразвучни дуплекс преглед артерија за мапинг проводљивости бајпаса 

55294-01  Ултразвучни дуплекс преглед вена за мапинг проводљивости бајпаса 

55294-02  Ултразвучни дуплекс преглед артерија и вена за мапинг проводљивости  
  бајпаса 

1949  Други типови ултразвучних прегледа 

 30668-00     Ендоскопски ултразвук 
                     Ултразвук у току ендоскопије 
 
81949-00     Интраоперативни ултразвук 

1950  Ултразвучни преглед осталих области 

  Укључује:  преглед тетива 

55800-00     Ултразвучни преглед шаке или ручног зглоба 

55804-00     Ултразвучни преглед подлактице или лакта 

55808-00     Ултразвучни преглед рамена или надлактице 

55812-001   Ултразвучни преглед грудног коша 

  Укључује:  трансторакални преглед,зид грудног коша, плеуру и плеурални простор,   
   регионалне лимфне чворове (врат и пазушна јама),дијафрагму, срце и  
   перикард, друге врсте прегледа 

55812-002   Ултразвучни преглед трбушног зида 

55816-00     Ултразвучни преглед кука 

55816-01     Ултразвучни преглед препона 

55824-00     Ултразвучни преглед глутеалне регије 

55824-01     Ултразвучни преглед бедра 

55828-00     Ултразвучни преглед колена 

55832-00     Ултразвучни преглед потколенице 

 Искључује: глежањ 
       стопало  
       колено  

55836-00  Ултразвучни преглед глежња или стопала 

55844-00  Ултразвучни преглед коже и поткожног ткива 

55852-00  Ултразвучни преглед кичме и кичмене мождине 



589 
 

90908-00  Ултразвучни преглед осталих области   

90908-001   Ултразвучни преглед регионалних лимфних чворова 

19.1.2 ТОМОГРАФИЈА 

1951  Томографија 

60100-00  Томографија 

 Искључује: компјутеризовану томографију  

  процедуре са: 
  • холецистографијом  
  • интравенском пиелографијом  
 
 

19.1.3 КОМПЈУТЕРИЗОВАНА ТОМОГРАФИЈА [ЦТ] СКЕНИРАЊЕ 
Реконструктивна томографија 

1952  Компјутеризована томографија мозга 

 Компјутеризована томографија главе (некласификовано на другом месту) 

 Искључује: компјутеризована томографија: 
  • за спиралну ангиографију  
  • интраоперативна  
  процедуру са скенирањем: 
  • грудног коша  
       • и абдомена  
  • фацијалних костију и параназалног синуса  
  • средњег ува и темпоралне кости  
  • орбите  
  • питуитарне шупљине  

56001-00  Компјутеризована томографија мозга 

56007-00  Компјутеризована томографија мозга са интравенском применом контрастног  
  средства 
 Компјутеризована томографија мозга без, онда са, интравенском применом контрастног  
 средства 

1953  Компјутеризована томографија питуитарне шупљине (и мозга) 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  

56010-00  Компјутеризована томографија питуитарне шупљине 

56010-01  Компјутеризована томографија питуитарне шупљине са интравенском   
  применом контрастног средства 

56010-02  Компјутеризована томографија питуитарне шупљине и мозга 

56010-03  Компјутеризована томографија питуитарне шупљине и мозга са интравенском  
  применом контрастног средства 

1954  Компјутеризована томографија орбите (и мозга) 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  

56013-00  Компјутеризована томографија орбите 
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56013-01  Компјутеризована томографија орбите са интравенском применом контрастног  
  средства 

56013-02  Компјутеризована томографија орбите и мозга 

56013-03  Компјутеризована томографија орбите и мозга са интравенском применом  
  контрастног средства 

1955  Компјутеризована томографија средњег ува и темпоралне кости (и мозга) 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  

56016-00  Компјутеризована томографија средњег ува и темпоралне кости, једнострана 

56016-01  Компјутеризована томографија средњег ува и темпоралне кости са   
  интравенском применом контрастног средства, једнострана 

56016-02  Компјутеризована томографија средњег ува, темпоралне кости и мозга,   
  једнострана 

56016-03  Компјутеризована томографија средњег ува, темпоралне кости и мозга са  
  интравенском применом контрастног средства, једнострана 

56016-04  Компјутеризована томографија средњег ува и темпоралне кости, обострана 

56016-05  Компјутеризована томографија средњег ува и темпоралне кости са   
  интравенском применом контрастног средства, обострана 

56016-06  Компјутеризована томографија средњег ува, темпоралне кости и мозга,   
  обострана 

56016-07  Компјутеризована томографија средњег ува, темпоралне кости и мозга са  
  интравенском применом контрастног средства, обострана 

1956  Компјутеризована томографија фацијалних костију и/или параназалног  
  синуса (и мозга) 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  

56022-00  Компјутеризована томографија фацијалних костију 

56028-00  Компјутеризована томографија фацијалних костију са интравенском применом  
  контрастног средства 
 Компјутеризована томографија фацијалних костију без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

56022-01  Компјутеризована томографија параназалног синуса 

56028-01  Компјутеризована томографија параназалног синуса са интравенском   
  применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија параназалног синуса без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

56030-00  Компјутеризована томографија фацијалних костију, параназалног синуса и  
  мозга 

56036-00  Компјутеризована томографија фацијалних костију, параназалног синуса и  
  мозга са интравенском применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија фацијалних костију, параназалног синуса и мозга без, 
 онда са, интравенском применом контрастног средства 

56022-02  Компјутеризована томографија фацијалних костију и параназалног синуса 



591 
 

56028-02  Компјутеризована томографија фацијалних костију и параназалног синуса са  
  интравенском применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија фацијалних костију и параназалног синуса без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

1957  Компјутеризована томографија мозга, грудног коша и абдомена 

 Укључује:  горњи абдомен 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  

57001-00  Компјутеризована томографија мозга и грудног коша 

57007-00  Компјутеризована томографија мозга и грудног коша са интравенском   
  применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија мозга и грудног коша без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

56301-01  Компјутеризована томографија грудног коша и абдомена 

56307-01  Компјутеризована томографија грудног коша и абдомена са интравенском  
  применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија грудног коша и абдомена без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

57001-01  Компјутеризована томографија мозга, грудног коша и абдомена 

57007-01  Компјутеризована томографија мозга, грудног коша и абдомена са   
  интравенском применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија мозга, грудног коша и абдомена без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

1958  Компјутеризована томографија врата 

 Укључује:  ларинкс 

    фаринкс 
    пљувачну жлезду 
    горњи езофагус 

 Искључује: компјутеризовану томографију: 

  • за спиралну ангиографију  
  • интраоперативну  
  процедуру на цервикалној регји кичме  
  процедуру са скенирањем грудног коша, абдомена и пелвиса  

56101-00  Компјутеризована томографија меких ткива врата 

56107-00  Компјутеризована томографија меких ткива врата са интравенском применом  
  контрастног средства 
 Компјутеризована томографија меких ткива врата без, онда са, интравенском применом 
 контрастног средства 

1959  Компјутеризована томографија кичме 

 Искључује: компјутеризовану томографију: 

  • за спиралну ангиографију  

56220-00  Компјутеризована томографија кичме, цервикалне регије 

56224-00  Компјутеризована томографија кичме са интравенском применом контрастног  
  средства, цервикалне регије 
 Компјутеризована томографија цервикалне регије кичме без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 
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56221-00  Компјутеризована томографија кичме, торакалне регије 

56225-00  Компјутеризована томографија кичме са интравенском применом контрастног  
  средства, торакалне регије 
 Компјутеризована томографија торакалне регије кичме без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

56223-00  Компјутеризована томографија кичме, лумбосакралне регије 

56226-00  Компјутеризована томографија кичме са интравенском применом контрастног  
  средства, лумбосакралне регије 
 Компјутеризована томографија лумбосакралне регије кичме без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

56233-00  Компјутеризована томографија кичме, вишеструких регија 

56234-00  Компјутеризована томографија кичме са интравенском применом контрастног  
  средства, вишеструких регија 
 Компјутеризована томографија вишеструких регија кичме без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

90912-00  Компјутеризована томографија кичме, неспецификованих регија 

90912-01  Компјутеризована томографија кичме са интравенском применом контрастног  
  средства, неспецификованих регија 
 Компјутеризована томографија неспецификованих регија кичме без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

56219-00  Компјутеризована томографија кичме са интратекалном применом контрастног  
  средства 

1960  Компјутеризована томографија грудног коша 

 Компјутеризована томографија торакса 

 Укључује: кост 
  зид грудног коша 
  плућа 
  медијастинум 
  плеуру 

 Искључује: компјутеризовану томографију: 
  • за спиралну ангиографију   
  процедуру са скенирањем: 
  • абдомена  
     • и пелвиса  
  • мозга  

56301-00  Компјутеризована томографија грудног коша 

56307-00  Компјутеризована томографија грудног коша са интравенском применом  
  контрастног средства 
 Компјутеризована томографија грудног коша без, онда са, интравенском применом 
 контрастног средства 

1961  Компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса 

 Укључује: кост 

      меко ткиво 

 Искључује: компјутеризовану томографију: 
  • за спиралну ангиографију 

56801-00  Компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса 
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56807-00  Компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса са   
  интравенском применом контрастног средства 
 Компјутеризована томографија грудног коша, абдомена и пелвиса без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 
 

1962  Компјутеризована томографија абдомена 

 Укључује: регију од дијафрагме до илијачног гребена 

 Искључује: компјутеризовану томографију код спиралне ангиографије  
  процедуру са скенирањем: 
  • грудног коша  
      • и 
            • мозга  
            • пелвиса  
  • пелвиса  

56401-00  Компјутеризована томографија абдомена 

  Укључује: ентероклизу                                                                                                         

   ентерографију 

56407-00  Компјутеризована томографија абдомена са интравенском применом   
  контрастног средства 
 Компјутеризована томографија абдомена без, онда са, интравенском применом 
 контрастног средства 

 
56549-01    Компјутеризована томографија колона 

                     Компјутеризована томографија колона после некомплетне колоноскопије 
                     Виртуелна колооскопија 

1963  Компјутеризована томографија абдомена и карлице 

 Укључује: кост 
  меко ткиво 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  

  процедуру са скенирањем грудног коша  

56501-00  Компјутеризована томографија абдомена и карлице  

56507-00  Компјутеризована томографија абдомена и карлице са интравенском применом 
  контрастног средства  
  Компјутеризована томографија абдомена и карлице без, онда са, интравенском 
 применом контрастног средства 

1964  Компјутеризована томографија карлице 

 Укључује: кост 
  регију од илијачног гребена до пубичне симфизе 
  мекоткиво 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију  
  процедуру са скенирањем: 
  • абдомена  
  • абдомена и грудног коша  

56409-00  Компјутеризована томографија карлице 

56412-00  Компјутеризована томографија карлице са интравенском применом   
  контрастног средства 
 Компјутеризована томографија карлице без, онда са, интравенском применом 
 контрастног средства 
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57201-00  Пелвиметрија компјутеризованом томографијом 
 Мерење капацитета и дијаметра пелвиса компјутеризованом томографијом 
 

1965  Компјутеризована томографија екстремитета 

 Укључује: руку 
   кост 
    прст 
    екстремитете 
    ногу 
    меко ткиво 

 Искључује: компјутеризовану томографију за спиралну ангиографију   

56619-00  Компјутеризована томографија екстремитета 

56625-00  Компјутеризована томографија екстремитета са интравенском применом  
  контрастног средства 
 Компјутеризована томографија екстремитета без, онда са, интравенском применом 
 контрастног средства 

1966  Остале компјутеризоване томографије 

57350-00  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом главе и/или врата, са 
  интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом главе и/или врата без, онда 
 са, интравенском применом контрастног средства 

57350-01  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом горњих   
  екстремитета, са интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом горњих екстрмитета без, онда 
 са, интравенском применом контрастног средства 

57350-02  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом грудног коша, са  
  интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом грудног коша без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

57350-03  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом абдомена, са  
  интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом абдомена без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

 Укључује:  органе у регији од дијафрагме до илијачног гребена 

 Искључује: абдоминалну аорту са (обостраном) илиофеморалном аортом доњих  
  екстремитета  

57350-04  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом абдоминалне и  
  билатералне илиофеморалне аорте доњих екстремитета, са интравенском  
  применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом абдоминалне анд обострано 
 илиофеморалне аорте доњих екстремитета без, онда са, интравенском применом 
 контрастног средства 

57350-05  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом кичме, са   
  интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом кичме без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 
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57350-06  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом пелвиса, са   
  интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом пелвиса без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

57350-07  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом доњих екстремитета, 
  са интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом доњих екстремитета без, 
 онда са, интравенском применом контрастног средства 

57350-08  Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом осталих области, са  
  интравенском применом контрастног средства 
 Спирална ангиографија компјутеризованом томографијом осталих области без, онда са, 
 интравенском применом контрастног средства 

19.1.4 РАДИОГРАФИЈА 
Рендгенографија 
Рентгенско снимање 

1967  Радиографско снимање главе или врата 

 Искључује: процедуру на цервикалној регији кичме 

57903-00  Радиографско снимање параназалног синуса 

57906-00  Радиографско снимање мастоидне кости 

57909-00  Радиографско снимање петроза темпоралне кости 

57901-00  Радиографско снимање лобање 

 Укључује: калваријум 

 Искључује: цефалометрију  
  процедуру на: 
  • мастоидној кости 
  • параназалном синусу 
  • петроза темпоралној кости  

57902-00  Цефалометрија 

 Искључује: ортодонтску цефалометрију  

57927-00  Радиографско снимање темпоралномандибуларног зглоба 

 Искључује: артрографију  

57915-00  Радиографско снимање мандибуле 

 Искључује: процедуру ортопантомографијом  
  процедуру на темпоралномандибуларном зглобу  

57912-00  Радиографско снимање осталих фацијалних костију 

 Укључује: малар 
  максилу 
    орбиту 

 Искључује: процедуру на: 
  • мандибули  
  • носу  
  • темпоралномандибуларом зглобу  
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90900-00  Енцефалографија 
 Цистернографија 
 Пнеумоцистернографија 
 Пнеумоенцефалографија 

57924-00  Радиографско снимање ока 

 Искључује: орбиту  

59703-00  Дакриоцистографија 

 Укључује: примену контрастног средства 

57918-00  Радиографско снимање пљувачне жлезде 
 Радиографско снимање калкулуса пљувачне жлезде 
 Сиалографију 

59733-00  Радиографско снимање пљувачне жлезде са применом контрастног средства 
 Сиалографију са применом контрастног средства 

57921-00  Радиографско снимање носа 

57930-00  Радиографско снимање зуба 
 Стоматолошко радиографско снимање  
 Ортодонтску: 
 • цефалографију 
 • цефалометрију 

 Искључује: процедуру на целим устима  

57933-00  Радиографско снимање зуба, цела уста 

 Искључује: ортопантомографију  

57960-00  Ортопантомографија 

57942-00  Палатофарингеално испитивање 

57939-00  Палатофарингеално испитивање са флуороскопским скринингом 

57945-00  Радиографско снимање ларинкса 

 Укључује: меко ткиво врата 

1968  Радиографско снимање кичме 

 Укључује:  функционални поглед 

58100-00  Радиографско снимање цервикалног дела кичме 

 Искључује: радиографско снимање кичме: 
  • два подручја  
  • три подручја 
  • четири подручја  

58103-00  Радиографско снимање троракалног дела кичме 

 Искључује: радиографско снимање кичме: 
  • два подручја  
  • три подручја  
  • четири подручја  
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58106-00  Радиографско снимање лумбарносакралног дела кичме 
 Радиографско снимање лумбарног дела кичме 

 Искључује: радиографско снимање кичме: 
  • два подручја  
  • три подручја  
  • четири подручја  

58109-00  Радиографско снимање сакралнококцигеалног дела кичме 

 Искључује: радиографско снимање кичме: 

  • два подручја  
  • три подручја  
  • четири подручја  

59700-00  Дискографија 

59724-00  Миелографија 

1969  Радиографско снимање кичме, два или више подручја 

 Укључује: функционалне погледе 
  на два, три или четири следећа подручја кичме: 
  • цервикални 
  • лумбарносакрални 
  • сакралнококцигеални 
  • торакални 

58112-00  Радиографско снимање кичме, два подручја 

58115-00  Радиографско снимање кичме, три подручја 

58108-00  Радиографско снимање кичме, четири подручја 

1970  Радиографско снимање подручја рамена 

57706-00  Радиографско снимање клавикуле 

57700-00  Радиографско снимање рамена или скапуле 

1971  Радиографско снимање горњих екстремитета 

57506-00  Радиографско снимање хумеруса 

57506-01  Радиографско снимање лакта 

57512-00  Радиографско снимање лакта и хумеруса 

57506-02  Радиографско снимање подлактице 

57512-01  Радиографско снимање лакта и подлактице 

57506-03  Радиографско снимање ручног зглоба 

 Искључује: испитивање старости костију ручног зглоба и колена  

57506-04  Радиографско снимање шаке 

57512-03  Радиографско снимање шаке и ручног зглоба 

57512-02  Радиографско снимање шаке, ручног зглоба и подлактице 
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1972  Радиографско снимање стернума или ребара 

58521-00  Радиографско снимање стернума 

58521-01  Радиографско снимање ребара, једнострано 

58524-00  Радиографско снимање ребара, обострано 

58524-01  Радиографско снимање стернума и ребара, једнострано 

58527-00  Радиографско снимање стернума и ребара, обострано 

1973  Радиографско снимање дојке 

 Мамографија 

59303-00  Радиографско снимање дојке, једнострано 

 Искључује: галактографију дојке 

59300-00  Радиографско снимање дојке, обострано 

 Искључује: галактографију дојке 

59303-01  Радиографско снимање дојке са термографијом, једнострано 

59300-01  Радиографско снимање дојке са термографијом, обострано 

59306-00  Галактографија дојке, једнострана 
 Дуктографија млечне жлезде, једнострана 

59309-00  Галактографија дојке, обострана 
 Дуктографија млечне жлезде, обострана 
  

1974  Остала радиографска снимања грудног коша 

58509-00  Радиографско снимање торакалног инлета или трахеје 

58500-00  Радиографско снимање грудног коша                                                                
  Радиографско снимање плућа и срца у ПА и профилном положају 

 Укључује: бронх 
     дијафрагму 
     срце 
     плућа 
     медијастинум 

 Искључује: процедуру на: 

  • ребрима  
  • стернуму  
  • торакалном инлету  
  • трахеји  

58506-00  Радиографско снимање грудног коша са флуороскопским скринингом 

 Укључује: бронх 

    дијафрагму 
    срце 
    плућа 
    медијастинум 

59715-00  Бронхографија 
 Ендотрахеална бронхографија 
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1975  Радиографско снимање гастроинтестиналног тракта 

 Искључује: неконтрастно радиографско снимање абдомена 

58909-00  Радиографско снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума са  
  применом позитивног контрастног средства 
 Примена баријума за снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума 

 Укључује: прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 

 Искључује: радиографско снимање езофагуса, желуца и дуоденума са применом  
  позитивног контрастног средства и праћењем до колoна  

58909-01  Радиографско снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума са  
  применом позитивног контрастног средства и скринингом грудног коша 
 Примена баријума за снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума са 
 скринингом грудног коша 

 Укључује: прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 

 Искључује: радиографско снимање езофагуса, желуца и дуоденума са применом  
  позитивног контрастног средства и праћењем до колна и скринингом грудног  
  коша  

58912-00  Радиографско снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума са  
  применом позитивног контрастног средства и пролазом до колона 
 Примена баријума за снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума и пролазом 
 до колона 

58912-01     Радиографско снимање фаринкса, езофагуса, желуца или дуоденума са  
  применом позитивног контрастног средства и пролазом до колона са   
  скринингом грудног коша 
 Примена баријума за снимање езофагуса, желуца или дуоденума и пролазом до колона 
 са скринингом грудног коша 

58915-00     Радиографско снимање танког црева са применом позитивног контрастног  
  средства 
 Пасажа танког црева 

 Укључује: прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 

 Искључује: процедуру на дуоденуму  

58916-00     Радиографско снимање танког црева са применом позитивног контрастног  
  средства и клистиром 
 Баријумска ентероклиза 

 Укључује: дуоденална интубација 
     прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 

 Искључује: процедуру за редукцију инвагинације  

58921-00  Иригографија                                                                                                                  
  Остала радиографска снимања гастроинтестиналног тракта са применом позитивног  
  контрастног средства и клистиром 

 Укључује: испитивање ваздушног контрастног средства 
  прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 
 

58921-001  Одређивање транзитног времена кроз колон 

58939-00     Дефекографија 

90906-00     Снимање илеалног кондуита 
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1976  Радиографско снимање билијарног тракта 

 Искључује: интраоперативна холангиографија  

  неконтрастно радиографско снимање абдомена  

58924-00  Холецистографија 
 Грејемов тест 

 Укључује:  прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 
  томографија 

58927-00  Директна холангиографија, постоперативна 
 Холангиографија са инјекцијом боје директно у цев која је остала у билијарном тракте 
 после хирушког захвата 

58936-00  Холангиографија са инфузијом контрастног средства  
 Холангиографија (некласификовано на другом месту) 
 Интравенска холангиографија 

1977  Радиографско снимање абдомена или перитонеума 

58900-00  Радиографско снимање абдомена 

 Укључује: билијарни тракт 

  доње гастроинтестинално подручје 
  ретроперитонеум 
  желудац 

 Искључује: процедуру на уринарном тракту  

59760-00  Перитонеографија 
 Херниографија 

 Укључује: употребу контрастног средства 

1978  Интравенска пиелографија [ИВП] 

 Инфузијски пијелограм 

 Укључује:  прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 
  томографију 

58706-00  Интравенска пиелографија 

1979  Ретроградно радиографско снимање уринарног система 

58715-01  Ретроградна пиелографија 

58718-00  Ретроградна цистографија 

58718-01  Ретроградна уретрографија 

58721-00  Ретроградна микциона цистоуретрографија 
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1980  Остала радиографска снимања уринарног система 

58700-00  Радиографско снимање уринарног система 
 Рентгенскоренално снимање без употребе контрастног средства 

 Укључује:  бешику 

    бубрег 
    уретер 
   уретру 

 Искључује: контрастну: 

  • цистографију  
  • цистоуретрографију  
  • пиелографију  
  • уретрографију 

58715-00  Антероградна пиелографија 
 Нефростограм 
 Пиелостограм 

1981  Радиографско снимање пелвиса 

57712-00  Радиографско снимање зглоба кука 

 Искључује: контрастну артрографију  

  процедуру на врату фемура  

57721-00  Радиографско снимање интерног фиксирања фрактуре фемура 

57715-00  Радиографско снимање пелвиса 
 Радиограско снимање појаса пелвиса 

 Искључује: радиографску пелвиметрију 

59503-00  Радиографска пелвиметрија 

 Искључује: пелвиметрију компјутеризованом томографијом  

1982  Радиографско снимање гениталног подручја 

59712-00  Хистеросалпингографија 

59736-00  Вазоепидидимографија 

1983  Радиографско снимање доњих екстремитета 

57518-00  Радиографско снимање фемура 
 Радиографију бедра 

 Искључује: процедуру интерног фиксирања фрактуре фемура  

57524-00  Радиографско снимање фемура и колена 

57518-01  Радиографско снимање колена 

 Искључује: испитивање старости костију колена и ручног зглоба  

57524-01  Радиографско снимање колена и ноге 

57518-02  Радиографско снимање ноге 

57524-02  Радиографско снимање ноге и глежња 
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57524-03  Радиографско снимање ноге, глежња и стопала 

57518-03  Радиографско снимање глежња 

57524-04  Радиографско снимање глежња и стопала 

57518-04  Радиографско снимање стопала 
 Радиографија прста на нози 

1984  Испитивање костију 

58300-00  Радиографско испитивање старости костију зглоба на руци и колена 

12306-00  Дензитометрија костију употребом рентгенске апсорпциометрије дуалне  
  енергије 
 Испитивање густине минерала у костима употребом рентгенске апсорпциометрије 
 дуалне енергије 

 Напомена: Обавља се за успостављање дијагнозе:  
 • и мониторинг губитка коштане масе 
 • мале густине минерала у костима 

12309-00  Дензитометрија костију употребом квантитативне компјутеризоване   
  томографије 
 Испитивање густине минерала у костима употребом квантитативне компјутеризоване 
 томографије  

 Напомена: Обавља се за успостављање дијагнозе:  
 • и мониторинг губитка коштане масе 
 • мале густине минерала у костима 

1985  Артрографија 

59751-00  Артрографија 

 Укључује: испитивање контраста 
  прелиминарно рентгенско снимање без примене контрастог средства 

1986  Радиографско снимање целог скелета 

58306-00  Радиографско снимање целог скелета 
 Ограничено радиографско снимање целог скелета 
 Скелетални приказ 

 Укључује: радиографско снимање четири или више подручја скелета 

1988  Остала радиографска снимања 

59739-00  Синографија зида грудног коша 

59739-01  Синографија зида абдомена 

59739-02  Синографија ретроперитонеума 

59739-03  Остале синографије 
 Фистулографија 

90903-00  Радиографско снимање меких ткива, које није нигде класификовано 

90909-00  Радиографско снимање осталих области 
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19.1.5 АНГИОГРАФИЈА 

Искључује: процедуру са дигиталном суптракционом техником  

1989  Артериографија 

59970-03  Периферна артериографија 

59970-04  Остале артериографије 

 Искључује: процедуру са магнетном резонанцом  
  процедуру на: 
  • аорти  
  • церебралним крвним судовима  
  • коронарној артерији  
  • периферној артерији  

1990  Остале ангиографске процедуре 

11215-00  Фотографско снимање ретине једног ока 

 Укључује: интравенску инјекцију боје 
  вишеструке експозиције 

11218-00  Фотографско снимање ретине оба ока 

 Укључује: интравенску инјекцију боје 

  вишеструке експозиције 

96188-00  Остала фотографска снимања ока 
 Фотографско снимање предњег сегмента 

 Укључује: интравенску инјекцију боје 
  вишеструке експозиције 
  једно или оба ока 

59754-00  Лимфангиографија 

 Укључује: пратеће радиографско снимање 

59970-02  Церебрална ангиографија 

59903-03  Аортографија 

 Искључује: процедуру са дигиталном суптракционом ангиографијом  

59718-00  Флебографија 
 Венографија 

 Искључује: процедуру нуклеарномедицинским снимањем  

59970-00  Ангиографија, некласификована на другом месту 

1991  Ангиографија магнетном резонанцом 

 Укључује: контрастно средство 

90902-00  Ангиографија магнетном резонанцом главе или врата 

90902-01  Ангиографија магнетном резонанцом горњих екстремитета 

90902-02  Ангиографија магнетном резонанцом грудног коша 

  Укључује: морфологију срца 
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90902-03  Ангиографија магнетном резонанцом кичме 

90902-04  Ангиографија магнетном резонанцом абдомена 

90902-05  Ангиографија магнетном резонанцом пелвиса 

90902-06  Ангиографија магнетном резонанцом доњих екстремитета 

90902-07  Ангиографија магнетном резонанцом осталих области 

19.1.6 ДИГИТАЛНО СУПТРАКЦИОНА АНГИОГРАФИЈА [ДСА] 

Напомена: Низ прикупљања података – инјекција контрастног средства , прикупљање података и 

генерисање трајног записа 

1992  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата 

 Укључује:  аортографију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • селективна катетеризација  

60000-00  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата, три или мање низова  
  прикупљања података 

60000-01  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата са аортографијом лука,  
  три или мање низова прикупљања података 

60003-00  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата, од четири до шест  
  низова прикупљања података 

60003-01  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата са аортографијом лука,  
  од четири до шест низова прикупљања података 

60006-00  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата, од седам до девет  
  низова прикупљања података 

60006-01  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата са аортографијом лука,  
  од седам до девет низова прикупљања података 

60009-00  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата, десет или више низова  
  прикупљања података 

60009-01  Дигитално суптракциона ангиографија главе или врата са аортографијом лука,  
  десет или више низова прикупљања података 

1993  Дигитално суптракциона ангиографија торакса 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • селективна катетеризација  

60012-00  Дигитално суптракциона ангиографија торакса, три или мање низова   
  прикупљања података 

60015-00  Дигитално суптракциона ангиографија торакса, од четири до шест низова  
  прикупљања података 

60018-00  Дигитално суптракциона ангиографија торакса, од седам до девет низова  
  прикупљања података 

60021-00  Дигитално суптракциона ангиографија торакса, десет или више низова   
  прикупљања података 
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1994  Дигитално суптракциона ангиографија абдомена 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • селективна катетеризација  

60024-00  Дигитално суптракциона ангиографија абдомена, три или мање низова   
  прикупљања података 

60027-00  Дигитално суптракциона ангиографија абдомена, од четири до шест низова  
  прикупљања података 

60030-00  Дигитално суптракциона ангиографија абдомена, од седам до девет низова  
  прикупљања података 

60033-00  Дигитално суптракциона ангиографија абдомена, десет или више низова  
  прикупљања података 

1995  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • селективна катетеризација  

60036-00  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, три или мање  
  низова прикупљања података, једнострана 

60036-01  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, три или мање  
  низова прикупљања података, обострана 

60039-00  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, од четири до шест 
  низова прикупљања података, једнострана 

60039-01  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, од четири до шест 
  низова прикупљања података, обострана 

60042-00  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, од седам до девет 
  низова прикупљања података, једнострана 

60042-01  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, од седам до девет 
  низова прикупљања података, обострана 

60045-00  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, десет или више  
  низова прикупљања података, једнострана 

60045-01  Дигитално суптракциона ангиографија горњих екстремитета, десет или више  
  низова прикупљања података, обострана 

1996  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 

 • селективна катетеризација  

 Искључује: процедуру са аортографијом  

60048-00  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, три или мање  
  низова прикупљања података, једнострана 

60048-01  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, три или мање  
  низова прикупљања података, обострана 

60051-00  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, од четири до шест  
  низова прикупљања података, једнострана 
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60051-01  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, од четири до шест  
  низова прикупљања података, обострана 

60054-00  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, од седам до девет  
  низова прикупљања података, једнострана 

60054-01  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, од седам до девет  
  низова прикупљања података, обострана 

60057-00  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, десет или више  
  низова прикупљања података, једнострана 

60057-01  Дигитално суптракциона ангиографија доњих екстремитета, десет или више  
  низова прикупљања података, обострана 

1997  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета 

 Укључује:  аортографију 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • селективна катетеризација  

60060-00  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, три или  
  мање низова прикупљања података, једнострана 

60060-01  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, три или  
  мање низова прикупљања података, обострана 

60063-00  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, од четири  
  до шест низова прикупљања података, једнострана 

60063-01  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, од четири  
  до шест низова прикупљања података, обострана 

60066-00  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, од седам  
  до девет низова прикупљања података, једнострана 

60066-01  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, од седам  
  до девет низова прикупљања података, обострана 

60069-00  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, десет или  
  више низова прикупљања података, једнострана 

60069-01  Дигитално суптракциона ангиографија аорте и доњих екстремитета, десет или  
  више низова прикупљања података, обострана 

1998  Остале дигитално суптракционе ангиографије 

60072-00  Дигитално суптракциона селективна артериографија или венографија, један  
  крвни суд 

 Прво шифрирати: 
  • дигиталну суптракциону ангиографију, по области 

60075-00  Дигитално суптракциона селективна артериографија или венографија, два  
  крвна суда 

 Прво шифрирати: 
  • дигиталну суптракциону ангиографију, по области 
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60078-00  Дигитално суптракциона селективна артериографија или венографија, три  
  крвна суда 

 Прво шифрирати: 
  • дигиталну суптракциону ангиографију, по области 

59970-01  Дигитално суптракциона ангиографија некласификована на другом месту 

19.1.7 ФЛУОРОСКОПИЈА 

1999  Флуороскопија 

 Искључује: процедуру са: 
  • ангиографијом  
   • палатофарингеално испитивање  
  • радиографско снимање грудног коша  

60503-00  Флуороскопија 

 Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће: 
 • инсуфлација ваздуха  

59763-00  Инсуфлација ваздуха за време флуороскопског снимања 

 Прво шифрирати: 
  • флуороскопију  

19.1.8 НУКЛЕАРНО МЕДИЦИНСКО СНИМАЊЕ 
Нуклеарно медицинско скенирање 
Радиоизотопско скенирање 

Укључује: радиоизотопско функционално испитивање 

Искључује: испитивање магнетном резонанцом [МР]  

2000  Нуклеарномедицинско испитивање мозга 

 Укључује:  употребу: 
  • радиоактивног обележивача 
  • радиоизотопа 
  • радионуклида 
  дводимензионално снимање 

61405-00     Испитивање мозга са употребом контрастног средства која пролазе крвно- 
  мождану баријеру 
 Церебрална компјутеризована томографија емисије појединачног фотона [SPECT] са 
 употребом контрастног средства која пролазе крвно-мождану баријеру 
 

61405-001  Испитивање CBF мозга мултидетекторска метода, интракаротидна  
 
61405-002  Испитивање CBF мозга интравенска метода 
 
61405-003  Испитивање циркулације мозга (гама камера, рачунар) 
 

61405-004  Квантитативна обрада параметара мождане циркулације 
 
61405-005  SPECT метода за детекцију функционалног интегритета допаминергијског    
                   система на нивоу стријатума применом јофлупана -

123
J 
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61402-00  Испитивање церебралне перфузије емисионом компјутеризованом   
  томографијом појединачним фотонима  
 Церебрална компјутеризована томографија емисије појединачног фотона  

 Искључује: церебралну позитронску емисиону томографију  

  • процедуру са употребом контрастног средства за крвно-мождану баријеру  

 
61402-001  Томографска дијагностика жаришних лезија мозга сцинтиграфија мозга - 
 SPECT метода  
 
61402-002  Секвенцијална сцинтиграфија мозга 

61559-00  Церебрална позитронска емисиона томографија  

 Искључује: церебралну компјутеризовану томографију емисије појединачног фотона  
      • процедуру са употребом контрастног средства за крвно-мождану баријеру  

2001  Нуклеарномедицинско испитивање сузних канала или пљувачних жлезда 

61495-00  Сцинтиграфија сузног канала 

61372-00  Сцинтиграфија пљувачних жлезда 

2002  Еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија 

 Укључује: дводимензионално снимање 

  компјутеризовану томографију емисије појединачног фотона [SPECT] 

 Напомена: Процедуре описане под шифрама 61316-00, 61317-00 и 61317-01 односе се 
 на употребу собног бицикла или траке за ходање и/или инјекције медикамента 

61313-00  Еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија 

61314-00  Еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија са испитивањем првог  
  проласка крви 

61314-01  Еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија са испитивањем шанта  
  срца 

61316-00  Еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија са интервенцијом 

61317-00  Еквилибријумска радионуклидна вентрикулографија са интервенцијом и  
  испитивањем првог проласка крви 

61317-01  Еквилибријска радионуклидна вентрикулографија са интервенцијом и   
  испитивањем шанта срца 

2003  Испитивање миокардијалне перфузије 

 Укључује: дводимензионално снимање 

 Искључује: процедуру са компјутеризованом томографијом емисије појединачног  
  фотона  

61302-00  Испитивање миокардијалне перфузије у стресу 

61302-01  Испитивање миокардијалне перфузије у мировању 

61306-00  Комбиновано испитивање миокардијалне перфузије у стресу и мировању 
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90905-01  Позитронска емисиона томографија миокарда 

 Укључује:  употребу: 

  • радиоактивног обележивача 
  • радиоизотопа 
  • радионуклида 

2004  Испитивање миокардијалне перфузије са компјутеризованом томографијом  
  емисије појединачног фотона [SPECT] 

 Укључује:  дводимензионално снимање 

61303-00  Перфузиона сцинтиграфија миокарда у стресу са емисионом    
  компјутеризованом томографијом појединачним фотонима  

61303-01  Перфузиона сцинтиграфија миокарда у мировању са емисионом    
  компјутеризованом томографијом појединачним фотонима  

61307-00  Перфузиона сцинтиграфија миокарда у стресу и мировању са    
  компјутеризованом томографијом емисије појединачним фотонима  

2005  Остала нуклеарномедицинска испитивања крвних судова 

61320-00  Испитивање шанта срца 

 Искључује: еквилибријумску радионуклидну вентрикулографију  

61320-01  Испитивање првог проласка крви кроз срце - радионуклидна    
  ангиокардиографија 

 Искључује: еквилибријумску радионуклидну вентрикулографију  

61310-00  Сцинтиграфија акутног инфаркта миокарда 

 Укључује: дводимензионално снимање 
  компјутеризовану томографију емисије појединачног фотона  

61417-00  Испитивање динамичког протока крви 

 Искључује: процедуру са: 
  • венографијом  
  • испитивање костију у целом телу  

61417-01  Квантитативно испитивање регионалног волумена крви 

61417-011   Квантитативна-селективна процена артеријске васкуларизације јетре 

61417-012   Процена портно-системске колатералне циркулације 

61465-00  Нуклеарномедицинска венографија 

61499-00  Испитивање интраартеријске перфузије честица 

61469-00  Лимфосцинтиграфија 

2006  Перфузија плућа или испитивање вентилације 

 Укључује:  дводимензионално снимање 

  компјутеризовану томографију емисије појединачног фотона 

61328-00  Перфузиона сцинтиграфија плућа 

 



610 
 

61340-00  Вентилациона сцинтиграфија плућа 

 Укључује: процедуру са употребом: 

  • аеросола 
  • технегаса 
  • ксенонског гаса 

61348-00  Перфузиона и вентилациона сцинтиграфија плућа 

 Укључује:  процедуру са употребом: 
  • аеросола 
  • технегаса 
  • ксенонског гаса 

2007  Нуклеарномедицинско испитивање гастроинтестиналног тракта 

61376-00  Сцинтиграфско испитивање транзита једњака 

61373-00  Сцинтиграфско испитивање гастроезофагеалног рефлукса 

61381-00  Сцинтиграфско испитивање пражњења желуца 

61383-00  Сцинтиграфско испитивање комбинованог пражњења течног и чврстог   
  садржаја из желуца 

61364-00  Сцинтиграфија крварења у дигестивном тракту RBC 

61368-00  Сцинтиграфија ектопичне желудачне слузнице - Мекеловог дивертикулума 

61384-00  Радионуклидно испитивање транзита колона 

2008  Ренално нуклеарномедицинско испитивање 

61386-00  Динамска сцинтиграфија бубрега 

 Укључује:  компјутерску анализу 
  перфузију 
  ренограмске снимке 

 Искључује: процедуру на кори бубрега (реналном кортексу)  

61386-001   Одређивање релативне дистрибуције бубрежне функција 

61386-002   Детекција мобилности бубрега 

61389-00  Динамска сцинтиграфија бубрега са претходном применом диуретика или  
  инхибитора конвертазе ангиотензина, [АЦЕ] инхибитора 
 Испитивање реналне референтне линије са претходном применом диуретика или АЦЕ 
 инхибитора 

61390-00  Динамска сцинтиграфија бубрега праћена употребом диуретика и другим  
  реналним испитивањем 
 Испитивање реналне референтне линије праћено употребом диуретика и другим 
 реналним испитивањем 

61386-01  Статичка сцинтиграфија бубрега 

 Укључује:  дводимензионално снимање 

61387-00  Статичка сцинтиграфија бубрега са емисионом компјутеризованом   
  томографијом појединачним фотонима 
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61393-00  Комбиновани преглед и испитивање бубрега 
 Комбиновани преглед и испитивање бубрега праћено провокацијом инхибитора 
 конвертазе ангиотензина, [АЦЕ] инхибитора и испитивањем референтне линије 

2009  Локализовано нуклеарномедицинско испитивање костију 

 Укључује:  испитивање: 
  • протока крви 

 Искључује: процедуру на зглобовима  

61446-00  Циљана сцинтиграфија костију 

61449-00  Циљана сцинтиграфија костију са компјутеризованом томографијом емисије  
  појединачним фотонима  

61445-00  Циљана сцинтиграфија костне сржи 

2010  Локализовано нуклеарномедицинско испитивање зглобова 

 Укључује: испитивање: 

  • протока крви 

61446-01  Циљана сцинтиграфија зглобова 

61449-01  Циљана сцинтиграфија зглобова са компјутеризованом томографијом емисије  
  појединачним фотонима 

2011  Нуклеарномедицинско испитивање костију у целом телу 

61421-00  Сцинтиграфија целог скелета 
 
61421-001   Сцинтиграфија скелета помоћу радиоактивног стронцијума (87

Sr; 
89

Sr) 

61425-00  Сцинтиграфија целог тела уз емисиону компјутеризовану томографију   
  појединачним фотонима 

61441-00  Сцинтиграфија костне сржи целог тела 

2012  Нуклеарномедицинско испитивање целог тела 

 Искључује: испитивање костију у целом телу  

61426-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу јода 

 Укључује:  примену тиротропина alfa-rch 

61429-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу галијума 
 
61429-001  Дијагностика карцинома коже 

32
P  

 
61430-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу галијума са компјутеризованом   
  томографијом емисије појединачним фотонима  једно подручје тела 

61442-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу галијума са компјутеризованом   
  томографијом емисије појединачним фотонима два или више подручја тела 

61437-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу талијума 
 
61438-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу талијума са компјутеризованом   
  томографијом емисије појединачним фотонима 
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61433-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу ћелија обележених техницијумом 
 
61434-00  Сцинтиграфија целог тела помоћу ћелија обележених техницијумом и   
  компјутеризованом томографијом емисије појединачним фотонима   
 
61523-00  Позитронска емисиона томографија целог тела 

 Укључује:  употребу: 
  • радиоактивног обележивача 
  • радиоизотопа 
  • радионуклида 
  дводимензионално снимање 

2013  Локализовано нуклеарномедицинско испитивање 

 Искључује: процедуру на: 

  • кости  
  • зглобу  

61450-00  Циљана сцинтиграфија помоћу галијума 

61453-00  Циљана сцинтиграфија помоћу галијума са компјутеризованом томографијом  
  појединачним фотонима 

61454-00  Циљана сцинтиграфија помоћу ћелија обележених техницијумом 
99

Tc 

61454-001   Циљана сцинтиграфија мозга техницијумом 
99

Tc 

61457-00  Циљана сцинтиграфија помоћу ћелија обележених техницијумом 
99

Tc   
  компјутеризованом томографијом појединачним фотонима  

61457-001   Циљана сцинтиграфија главе и врата помоћу ћелија компјутеризованом  
  томографијом појединачним фотонима 

61457-002   Циљана сцинтиграфија мозга помоћу ћелија компјутеризованом томографијом  
  појединачним фотонима 

61458-00  Циљана сцинтиграфија помоћу талијума 

61461-00  Циљана сцинтиграфија помоћу талијума и компјутеризованом томографијом  
  емисије појединачним фотонима 

90905-03  Циљана сцинтиграфија некласификована на другом месту, са томографијом  
  емисије појединачним фотонима 

 Укључује: употребу: 

  • радиоактивног обележивача 
  • радиоизотопа 
  • радионуклида 
  дводимензионално снимање 
 
 
 

2014  Остала нуклеарномедицинска испитивања 

61352-00  Колоидна сцинтиграфија јетре и слезине са статичким снимањем 

 Искључује: процедуру са компјутеризованом томографијом емисије појединачног  

     фотона 
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61353-00  Колоидна сцинтиграфија јетре и слезине са компјутеризованом томографијом  
  емисије појединачним фотонима 

 Укључује:  дводимензионално снимање 

 
61356-00  Радионуклидно испитивање васкуларизације јетре 
 
61356-01  Радионуклидно испитивање васкуларизације слезине 
 
61360-00  Хепатобилијарна сцинтиграфија 
 
61361-00  Хепатобилијарна сцинтиграфија са формалном квантификацијом после  
  одређивања основних параметара                                                                         
  Динамичка хепатобилијарна сцинтиграфија 
 
61369-00  Сцинтиграфија соматостатинских рецептора обележеним октреотидом 

 Укључује:  октреотидну сцинтиграфију 

 
61473-00  Сцинтиграфија тиреоидне жлезде 

 Укључује:  мерење концентрације јода 

 
61480-00  Сцинтиграфија паратиреоидних жлезда 
 
61484-00  Сцинтиграфија надбубрежних жлезда 
 
61485-00  Сцинтиграфија надбубрежних жлезда са реналном локализацијом и   
  компјутеризованом томографијом емисије појединачног фотона (SPECT) 
 
61397-00  Нуклеарномедицинска цистоуретерографија 
 Директна цистографија 

 
90907-00  Индиректна нуклерномедицинска цистографија 
 
61413-00  Сцинтиграфско испитивање проходности шанта цереброспиналне течности 
 
61409-00  Сцинтиграфија тока цереброспиналне течности 
 
61499-01  Сцинтигрфско испитивање Ле Виновог (Le Veen) шанта 
 Испитивање перитонеално-венског шанта 

 
61401-00  Сцинтиграфија тестиса 
 
61401-001   Сцинтиграфска детекција варикоцеле 
 
90910-00  Нуклеарномедицинско испитивање осталих области или органа 
 
90910-001 Абдоменска радиоимуносцинтиграфија (SPECT) 
 
90910-002  Пенилна ангиосцинтиграфија 
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19.1.9 СНИМАЊЕ МАГНЕТНОМ РЕЗОНАНЦОМ [МР] 

2015  Магнетна резонанца 

90901-00  Магнетна резонанца мозга 

 Искључује: функционалну магнетну резонанцу мозга  

90901-09  Функционална магнетна резонанца мозга 

  Укључује: мапирање елеквентних зона мозга стандардизованом батеријом задатака 

90901-091   Перфузиона магнетна резонанца 

90901-092   Дифузиона магнетна резонанца 

90901-093   Магнетна резонанца - Спектроскопија  

90901-01  Магнетна резонанца главе 

 Укључује:  лице 
  орбиту 
  синусе (етмоидни)(фронтални)(максиларни)(сфеноидни) 
  кости лобање 

 Искључује: процедуру на мозгу: 
  • функционалну  
  • (некласификовано на другом месту)  

90901-02  Магнетна резонанца врата 

 Искључује: процедуру на цервикалном подручју кичме 

90901-03    Магнетна резонанца кичме 

 Укључује:  кичмену мождину 

90901-04    Магнетна резонанца грудног коша 

 Укључује:  срце 

90901-10   Mагнетна резонанца дојке 

90901-05    Магнетна резонанца абдомена 

90901-051   Ентерографија магнетном резонанацом 

90901-052  Ентероклиза магнетном резонанцом  

90901-053   Холангиопанкреатографија магнетном резонанцом 

90901-06     Магнетна резонанца пелвиса 

 Укључује:  бешику 
     простату 
 

90901-061 Урографија магнетном резонанцом 

90901-07  Магнетна резонанца екстремитета 

90901-08  Магнетна резонанца осталих области 

 Укључује:  доток крви у коштану срж 
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90901-081  МР спектроскопија 

90901-082  Дифузиони МР преглед (DWI) 

90901-083  Недифузиони МР преглед (PWI) 

90901-084  Динамско контрастно снимање (DCI) 

90901-085  Давање контраста код снимања магнетном резонанцом 

19.1.10 ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ СНИМАЊА 

2016  Остале процедуре снимања 

90904-00  Термографија, некласификована на другом месту 

 Искључује: термографију дојке са радиографским снимањем 


