
ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ НЕ ТРЕБА ШИФРИРАТИ 
 

0042  ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ СЕ НЕ ШИФРИРАЈУ  
 

Процедуре које се изводе: 
1. рутински 
2. код већине пацијената и/или  
3. више пута током исте епизоде болничког лечења,  

обично се не шифрирају, тј. подразумевају се. 
 
Оно што је најважније, ресурси који су неопходни за обављање тих процедура, 
укључени су у саме дијагнозе или процедуре које је потребно шифрирати. А то 
значи да за одређене дијагнозе постоје и стандардне процедуре које није 
потребно шифрирати, као што су на пример: 
 

 радиографско снимање и стављање гипса се очекују код дијагнозе 
Колесовог прелома 

 примена интравенских антибиотика се очекује код дијагнозе септикемије 

 кардиоплегија се у кардиохирургији изводи рутински. 
 
Напомена: 
Неке процедуре са ове листе могу се појављивати и у неким другим правилима 
шифрирања. У том случају, то правило има приоритет и наведену процедуру 
треба шифрирати.  
 
Процедуре са ове листе, такође је потребно шифрирати у случају да је општа 
анестезија неопходна за њихово извођење (Видети Поглавље 0031 
Анестезија). 
 
Процедуре је потребно шифрирати и уколико представљају главни разлог 
пријема у једнодневну болницу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Листа процедура које се не шифрирају рутински: 
 
1. Стављање гипса 
2. Кардиоплегија, уколико се изводи током кардиохируршких интервенција 
3. Кардиотокографија (CTG) 
4. Превијање 
5. Фармакотерапија 

Фармакотерапија се не шифрира, осим: 

 кад је давање лека основни узрок хоспитализације у једнодневној 
епизоди болничког лечења 
На пример: хемиотерапија код неоплазми или ХИВ-а 
(Видети Поглавље 0044 Хемиотерапија) 

 ако није прецизирано у неком другом правилу шифрирања да би 
давање лека требало шифрирати 
(Видети Поглавље 1316 Импланти/перле и Поглавље 1615 
Специфичне интервенције за болесну новорођенчад) 

6. Процедуре са снимањем (Видети поглавље 19) 

 осим трансезофагеалног ултразвучног прегледа срца 
7. Електрокардиографија (ЕКГ), осим ако је у питању енг. loop recorder 
8. Електроде - привремене: уметање привремене транскутане или 

трансвенске електроде, уколико је повезано са кардиохирургијом; 
подешавање, премештање, руковање или уклањање привремених 
електрода 

9. Електромиографија (ЕМГ) 
10. Хипотермија, уколико се изводи током кардиохируршких интервенција 
11. Праћење: срчана функција, електроенцефалографија (ЕЕГ), крвни притисак 

осим уколико је у питању видео и радиотелеметријско приказивање 
електроенцефалограма 

12. Назогастрична интубација, аспирација и исхрана, осим назогастричне 
исхране у новорођенчади (види Поглавље 1615 Специфичне интервенције 
за болесну новорођенчад) 

13. Перфузија 
кадa се изводи током кардиохируршких интервенција 

14. Примарни шав хируршких и трауматских рана 
Треба шифрирати само трауматске ране које нису повезане са другим 
повредама. 
На пример ушивање лацерисане подлактице треба шифрирати само 
уколико нема збрињавања друге повезане повреде 
(Видети Поглавље 1217 Збрињавање рана коже и поткожног ткива) 

15. Делови неке веће процедуре 
(видети Поглавље 0016 Општа правила за шифрирање интервенција) 

16. Тест оптерећења 
17. Тракција 

 уколико је повезана са другим поступком 
18. Доплер ултразвучни преглед 
19. Катетеризација 

 Артеријска или венска, изузев катетеризације срца (блокови 667 и 668) 
или хируршке (блок 741) 

 мокраћне бешике, осим супрапубичне  
20. Испирање мокраћне бешике путем трајног катетера 


