Списак услуга које се рачунају за критеријум ДТП:
A) Oпшта медицина
 2200079 - Ултразвучни преглед абдомена (од 18.7.2020)
 2200106 - Ултразвучни преглед штитасте жлезде и пљувачних жлезда (од 18.7.2020)
 1000132 - Ексцизија, одстрањивање ткива, деструкција, чишћење ране, каутеризација опште
 1200062 - Скрининг/рано откривање дијабетеса типа 2
Б) Педијатрија
 2200128 - Ултразвучни преглед новорођенчади ради раног откривања дисплазије кукова
 1100082 - Први преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту
 1100084 - Посебни преглед деце и омладине ради допунске дијагностике и даљег лечења у
развојном саветовалишту
 1100031 - Превентивни преглед школске деце и омладине
 1000025 - Спровођење имунизације, вакцинација
В) Гинекологија
 1300094 - Дијагностички тест за испитивање обољења репродуктивних органа жене
 1300086 - Електрофизиолошко снимање у гинекологији и акушерству
 1300151 - Превентивни преглед у вези са планирањем породице
 1300102 - Инцизија, дренажа, испирање, аспирација течних продуката упалних процеса
репродуктивних органа жене
 1300110 - Ексцизија, одстрањивање ткива, деструкција, чишћење ране, каутеризација промена
које се односе на репродуктивне органе жене
 1300044 - Скрининг/ рано откривање рака грлића материце – супервизија
 1300129 - Инструментација, пласирање интраутериног уређаја
 1300130 - Инструментација, екстракција интраутериног уређаја
 1300041 - Ултразвучни преглед труднице
 1300042 - Ултразвучни преглед осталих жена
 1300043 - Ултразвучни преглед дојке
 2200127 - Скрининг/ рано откривање рака грлића материце – ПАП тест преглед плочице (прво
читање) (од 18.7.2020)
Г) Дечја и превентивна стоматологија
 2400554 - Дренажа пародонталног апсцеса
 2400646 - Интраорална инцизија апсцеса
 2400257 - Надоградња фрактурираног зуба
 2400372 - Надоградња од естетског материјала (код повреда)
 2400265 - Витална ампутација пулпе млечних зуба
 2400273 - Витална екстирпација пулпе млечних зуба
 2400299 - Мортална ампутација пулпе млечних зуба
 2400687 - Компликовано вађење зуба
 2401024 - Лечење инфициране пулпе са незавршеним растом корена
 2401032 - Лечење неинфициране пулпе са незавршеним растом корена
 2400398 - Ендодонтска терапија инфициране пулпе по каналу
 2400380 - Ендодонтска терапија неинфициране пулпе по каналу
 2400166 - Превентивни испун
 2400034 - Систематски-стоматолошки преглед
 2400018 - Стоматолошки преглед

