
ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ОФТАЛМОЛОГИЈИ 

7  ОКО И АДНЕКСА 

0701 КАТАРАКТА 
 

Дијагнози катаракте потребно је доделити шифру H26.9 Катаракта, неозначена 
за све пацијенте, осим ако није означена као сенилна (старачка), трауматска, 
индукована лековима, итд. Уколико је могуће, потребно је означити је што 
прецизније. 
Секундарна катаракта H26.4 је стање које се јавља после екстракције катаракте 
са непотпуним уклањањем кортекса и инсерцијом интраокуларног сочива.  
 
Редослед шифрирања глаукома и катаракте 
Уколико се истовремено спроводи терапија глаукома и катаракте, (у једној 
операцији), редослед шифара дијагноза и процедура је такав да је потребно прво 
означити глауком, а онда катаракту.  
 
Секундарну инсерцију сочива треба означити шифром дијагнозе H27.0 Афакија. 
У овом случају сочиво је било одстрањено у претходној операцији или се 
дислоцирало или сублуксирало и није правилно позиционирано.  

 

0709  ПТЕРИГИЈУМ  
 

Бета ирадијацију за птеригијум, H11.0 Криласта навлака или уклањање 
птеригијума шифрирати одговарајућом шифром из блока [1786] Површински 
радиолошки третман.  

 

0719  ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА КОНТАКТНА СОЧИВА  
 

Интолеранцију на контактна сочива шифрирати Н18.8 Друге означене болести 
рожњаче, осим уколико се ради о:  
 
Н16.8 Друго запаљење рожњаче 
Н10.4 Хронично запаљење вежњаче ока 
Н18.2 Други оток рожњаче 

 

0723  КОРНЕАЛНИ СИДЕРОТИЧНИ ПРСТЕН  
 

Шифрирати са Н18.0 Пигментације и наслаге на рожњачи и Т90.4 Последице 
повреде ока и дупље ока, заједно са шифром одговарајућег спољашњег узрока 
болести (Y85-Y89). 

 

 
 
 
 



 
0724 ХЕЛАЦИЈА КАЛЦИЈУМА РОЖЊАЧЕ  
 

Хелација калцијума рожњаче код банд-кератопатије је хемијско уклањање 
калцијума из рожњаче и треба га шифрирати са 42647-00 Парцијална  
кератектомија. 

 
0731  ОДБАЦИВАЊЕ ИЛИ  ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА ГРАФТА РОЖЊАЧЕ  
 

Пресађивање рожњаче је хируршки поступак којим се повређена или оболела 
рожњача мења здравим ткивом рожњаче донора или пацијента. Алтернативни 
називи су корнеална трансплантација и кератопластика. Инсуфицијенција графта 
рожњаче обично је праћена Едемом рожњаче (H18.2) и може се јавити код ока које 
има сочиво (присутно кристално сочиво), нема сочиво или има вештачко сочиво. 
Може доћи до одбацивања због упале, на пример иридоциклитиса (H20.-), 
ендофталмитиса (H44.-) или упале површине ока или рожњаче (кератитиса) 
(H16). Инсуфицијенција графта рожњаче се може десити и због присутва 
интраокуларног сочива (Z96.1).  
 
Инсуфицијенција графта рожњаче (ћелије једноставно не функционишу адекватно) 
или одбацивање (губитак ћелија због имунолошке реакције) било ког узрока осим 
инфекције или упале шифрира се Т85.3 Механичка компликација због других 
очних протетских апарата.  
 
Инсуфицијенција графта рожњаче због упале или инфекције шифрира се Т85.7 
Инфекција и запаљењска реакција на остале унутрасње протетске апаратe, 
имплантате и калемове.  
 
Пратећим дијагнозама повезаним са инсуфицијенцијом или одбацивањем графта 
рожњаче треба доделити шифре Т85.3 и Т85.7, на пример :  
 
Н44.(0,1)  Ендофталмитис  
Н20.-  Иридоциклитис  
Н16.-  Кератитис  
Н18.-  Други оток рожњаче  
Z96.1  Присуство сочива у оку  

 

0732  КРВАРЕЊЕ У ПРЕДЊОЈ ОЧНОЈ КОМОРИ (ХИФЕМА) НАКОН ЗАХВАТА 
  

Хифема настаје најчешће услед трауме, али се може појавити и постоперативно. 
Шифрира се H21.0 Хифема за све случајеве хифема након захвата, заједно са 
шифром спољашњег узрока. 

 

0733  ХЕМОДИЛУЦИЈА  
 

Код пацијената са оклузијом централне вене ретине (H34.8 Друга запушења 
крвних судова мрежњаче), оклузијом огранка вене ретине (H34.8) или исхемичном 
оптичком неуропатијом (H47.0 Болести видног нерва) може се спровести поступак 
хемодилуције. Када дође до застоја венског система, пацијентима се ради 



венесекција и уводи волумен експандер (нпр. Рхеомацродеx) који побољшава 
микроциркулацију. 
Потребно је доделити шифру 92063-00 [1893] Трансфузија плазма експандера.  

 
0740  ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈА  
 

Трабекулектомија је поступак склералне фистулације и периферна иридектомија 
увек се спроводи уз трабекулектомију. У опису поступка склерална фистулисација 
и периферна иридектомија су нераздвојиви у спровођењу трабекулектомије, али 
потребна је само једна шифра 42746-04 [191] Трабекулектомија.  

 

0741  ЕКТРОПИОН/ЕНТРОПИОН 
 

Шифре из блока [239] Процедуре због ектропиона и ентропиона обухватају 
поступке за кориговање ектропиона или ентропиона.  

 
42581-00 [239]   Каутетеризација ектропиона  
42581-01 [239]   Каутетеризација ентропиона  
42866-00 [239]   Репарација ектропиона или ентропиона затезањем или 

скраћењем доњих ретрактора  
42866-01 [239]   Репарација ектропиона или ентропиона осталим процедурама 

на доњим ретракторима  
45626-00 [239]   Корекција ектропиона или ентропиона техником шавова  
45626-01 [239]   Корекција ектропиона или ентропиона клинастом ресекцијом  

 

ПРИМЕР:  
Операциони извештај:   
Дијагноза: Ектропион (Л) горњег очног капка  
Процедура: Клинаста ресекција (Л) горњег капка  
 
Шифра: 45626-01 [239] Корекција ектропиона или ентропиона клинастом    
                                         ресекцијом  
 
Напомена: Остале процедуре класификоване на другом месту у Номенклатури 
услуга могу се спровести ради третирања ектропиона  или ентропиона, као 
графтови и кантопластика.  

 

ПРИМЕР:  
Операциони извештај:  
Дијагноза: (Д) ЛЛ Цикатрицијална ектропија  
Процедура: Латерално кантално затезање са 4/0 најлоном. PAWG  
                     (постаурикуларни Wolfe графт) лево (Л) ухо на десни (Д) доњи капак  
                      осигуран са 6/0 BSS и спојен преко 4/0 најлона за ухо.  
 
Шифре: 42590-00  [235]     Латерална кантопластика  
               45451-00 [1649]    Трансплантат коже пуне дебљине на очном капку  

 
У наведеном примеру, латерални кантус причвршћен је шавовима и урађен је 
постаурикуларни Wolfe графт због корекције ектропије.  
 



Напомена: постоји анатомска разлика између 45626-00 [239] Корекција 
ектропиона или ентропиона техником шавова у којем је причвршћен капак и 
42590-00 [235] Латерална кантопластика у којем је причвршћен кантус. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


