ПРЕВЕНТИВНЕ, ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Р.б. Назив здравствених услуга

Садржај услуге
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Узимање материјала за анализу и
тестирање
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Тест осетљивости
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Инцизија; дренажа; испирање;
одстрањивање течних продуката упалних
процеса - опште
Ексцизија; одстрањивање ткива;
деструкција; чишћење ране; каутеризација
- опште

Узимање узорака за бактериолошке, миколошке и
паразитолошке анализе (брисеви); венепункција и
микроузорковање за одређивање биохемијских и
хематолошких параметара отвореним или
затвореним системом за узорковање крви;
узимање материјала за остале лабораторијске
анализе.
Тест осетљивости на Bacil Koch-а (ППД) и други
тестови.
Инцизија и дренажа локалних површинских
фурункула, карбункула, абсцеса, була и сл.
промена на кожи.
Примарна обрада ране са или без шивења ране;
обрада улкуса, гангрене, опекотина; скидање
шавова, тоалета стоме, уклањање верукозних
промена
на
кожи
(течним
азотом;
електрокаутером; радио-таласима; CO2 ласером).
Катетеризација бешике; вађење страног тела из
коже и поткожног ткива; и спровођење других
инструменталних процедура.
Имобилизација;
фикасација;
привремено
збрињавање прелома костију и повреда зглобова;
репозиција киле.
Ендотрахеална
интубација;
коникотомија;
кардиоверзија;
дефибрилација;
давање
интракардијалне ињекције; кардиореспираторна
реанимација; заустављање крварења већих рвних
судова Езмарховом повеском.
Давање ињекције (поткожно, интрамускуларно);
давање интравенске ињекције; давање локалне
анестезије; апликација кисеоника; инхалација
лека; давање инфузије.
Превијање; заустављање површинског крварења;
тампонада површна.
Здравствена нега оболелих и непокретних у
оквиру кућног лечења; превенција и третман
декубита и палијативно збрињавање.
Хитан санитетстки превоз, санитетски превоз који
није хитан али је оправдан и медицински
неопходан.
Организациони састанак, предавање, здравствена
трибина, рад са малом групом, рад са великом
групом, креативна радионица, демонстрација
вештина, здравствена изложба, рад у заједници;
унос података у медицинску документацију.
Превентивни саветодавни рад са појединцем у
саветовалишту и амбуланти, планирани разговор,
давање савета у телефонском и Интернет
саветовалишту; унос података у медицинску
документацију.
Праћење, координација и анализа спровођења
квалитета рада; учешће у организацији
унутрашњег надзора над стручним радом;
организација
и координиција спровођења
програмског здравствено-васпитног рада у
здравственој установи примарне здравствене
заштите; организација и координација управљања
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Инструментација; катетеризација - опште
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Намештање; фиксација - опште
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Сложена терапеутска процедура/мања
хируршка интервенција
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Медикација; локална ињекција;
инфилтрација; апликација лека
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Завоји; компресивни завој; компресија;
тампонада
Здравствена нега болесника у стану,
односно кући
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Санитетски превоз
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Групни здравствено-васпитни рад
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Индивидуални здравствено-васпитни рад
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Организација и координација послова
примарне здравствене заштите
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Анализа структуре и функционисања
здравствене установе примарне
здравствене заштите, израда извештајно
планских докумената и елабората
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Тест функције кардиоваскуларног система
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Електрофизиолошко снимање везано за
кардиоваскуларни систем
Терапеутска процедура која се односи на
болести срца и крвних судова
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Тест функције плућа и дисајних путева
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Терапеутска процедура која се односи на
болести плућа и дисајних путева
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Електрофизиолошко снимање у
гинекологији и акушерству
Дијагностички тест за испитивање обољења
репродуктивних органа жене
Ексфолијативна цитологија ткива
репродуктивних органа жене
Психофизичка припрема труднице за
порођај
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Инцизија; дренажа; испирање; аспирација
течних продуката упалних процеса
репродуктивних органа жене
Ексцизија; одстрањивање ткива;
деструкција; чишћење ране; каутеризација
промена које се односе на репродуктивне
органе жене
Инструментација; мања хируршка
интервенција које се односи на болести
репродуктивних органа жене
Сложена гинеколошко-акушерска
процедура
Дијагностички тест за испитивање
мотилитета ока и разрокости
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Дијагностички тест за испитивање колорног
вида
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Дијагностички тест за испитивање

медицинским отпадом.
Прикупљање здравствено-статистичких података;
анализа здравствених потреба популације;
анализа структуре и функционисања здравствене
установе примарне здравствене заштите; израда
плана рада и плана здравствено-васпитног рада;
израда извештаја о извршењу плана рада, о
извршеном унутрашњем стручном надзору, о
квалитету рада и израда елабората.
Спровођење и тумачење теста оптерећења и
других тестова функције срца и крвних судова.
Регистровање и очитавање електрокардиограма
(ЕКГ), регистровање и очитавање Холтер-а.
Поступци стимулације н. Vagus-а (Валсалвин
маневар, масажа sinusa caroticus-а и др.) и друге
процедуре које се примењују код поремећаја рада
срца.
Спровођење
спирометрије
других
тестова
функције респираторноиг система.
Heimlich-ов хват, постурално-положајна дренажа,
вежбе дисања и друге терапеутске процедуре које
се односе на поремећаје рада плућа и дисајних
путева.
Кардиотокографија.
Колпоскопија.
ПАП тест, анализа чистоће вагиналног секрета.
Едукација (упознавање труднице о физиолошким
збивањима током трудноће, знацима почетка
порођаја) и вежбе, које обухватају вежбе дисања,
напињања и релаксације.
Третман абсцеса Бартолинијеве жлезде, инцизија
Скенових жлезда.
Абразија кондилома вулве и вагине; туширање
гранулација; криотерапија и електрокоагулација
лезија на грлићу материце; скарификација овуле
наботи.
Апликација интраутериног улошка, дијафрагме и
других механичких контрацептивних средстава;
вађење интраутериног улошка, дијафрагме и
других механичких контрацептивних средстава.
Порођај.
Испитивање
мотилитета
испитивање
конвергенције и дивергенције, испитивање
дукцијом и верзијом испитивање поља дуплих
слика,
испитивање односа акомодативне
конвергенције и акомодације
(АС/А однос),
испитивање нистагмуса;
Испитивање разрокости - испитивање помоћу
кавер теста, испитивање латентне разрокости,
мерење угла разрокости у простору на мадекс
крсту са призмама, мерење угла на синоптофору,
одређивање фиксације.
Испитивање колорног вида - испитивање помоћу
псеудоизохроматских таблица, тестом панел Д 15, тест HUE - 100.
Испитивање бинокуларног вида - WORT тест,

бинокуларног вида
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Дијагностички тест за испитивање
прекорнеалног филма
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Инцизија; дренажа; испирање; аспирација;
одстрањивање течних продуката упалних
процеса предела ока и припојака ока
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Инструментација која се односи на предео
ока и припојака ока
Медикација; локална ињекција;
инфилтрација; апликација лека која се
односи на предео ока и припојака ока
Завој; тампонада која се односи на предео
ока и припојака ока
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Терапеутска процедура које се односи на
предео ока и припојака ока
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Тест функције чула слуха
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Тест функције говора

40

Тест функције чула равнотеже
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Терапеутска процедура које се односи на
поремећаје гласа и говора
Инцизија; дренажа; испирање; аспирација;
одстрањивање течних продуката упалних
процеса предела ува, носа и ждрела

42

43
44
45
46
47

Ексцизија; одстрањивање ткива; чишћење
ране; каутеризација промена предела ува,
носа и ждрела
Инструментација предела ува, носа и
ждрела
Медикација; локална инјекција;
инфилтрација; апликација лека које се
односи на предео ува, носа и ждрела
Завоји; компресивни завој; компресија;
тампонада која се односи на предео ува и
носа
Електротерапија

мерење вредности фузије на синоптофору и у
простору, испитивање ретиналне коресподенције,
испитивање неутрализације и инкомитенције на
синоптофору, испитивање супресије.
Испитивање прекорнеалног филма - Ширмерова
проба; Флуоресцеинска проба, Бенгал - росе
проба; испитивање прекида сузног филма.
Испирање и сондирање сузних путева; масажа;
киретажа Мејбомових жлезда; туширање вежњаче
капака; инцизија абсцеса
(обрве, капака);
механичко одстрањивање и испирање хемијског
агенса; епилација трепавица.
Вађење страног тела из вежњаче, рожњаче и
еписклере.
Субконјуктивална инјекција, апликација лека у око локално.
Превијање; заустављање површинског крварења;
стављање завоја у пределу ока и припојака ока;
апликација терапијског сочива.
Вежбе конвергенције, дивергенције, мускул
тренинг; вежбе фузије на апарату и у простору;
ортоптичке вежбе на координатору и на еутископу;
давање упутстава за кућне вежбе и примену
оклузије; обучавање пацијената у постављању и
скидању и одржавању контактних сочива.
Испитивање Еустахијеве тубе (Wal-sava проба);
Испитивање слуха
- аудиометрија, тонални
лиминарни аудиограм са графичким приказом и
очитавањем налаза, израчунавање процента
губитка слуха по Fowler-Sabine-у, испитивање
слуха звучном виљушком, тимпанометрија,
испитивање
акустичког
рефлекса,
импеданцметрија и други тестови.
Испитивање говорног статуса и гласа, процена
графомоторике, процена способности моторне
контроле и ритма говора
Ромбергов тест; Испитивање вестибуларне
функције - статокинетички и координациони
тестови; Френцелове наочаре.
Третман САФА апаратом, вежбе гласа и говора.
Испирање успољашњег ушног канала; чишћење
церумена; аспирација секрета из спољашњег
слушног ходника; инцизија (отхематома, абсцеса
на аурикули, у спољашњем ходнику и
ретроаурикуларно); аспирација секрета из носа по
Pretz-у; туширање ждрела.
Ексцизија фурункула, атерома и др. коже ува;
аблација гранулација из ува; каутеризација
проширених вена код епистаксе.
Вађење страног тела из носа, спољашњег слушног
ходника и ждрела; полицеровање.
Апликација лека у нос или ухо.
Превијање; заустављање површинског крварења;
стављање завоја у пределу носа и уха; предња
тампонада носа.
Примена
електростимулације,
галванизације,
електрофорезе,
дијадинамичке
струје,
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Парафинотерапија
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Криотерапија болести
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Кинезитерапија болести
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Фототерапија
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Механо и ултразвучна терапија
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Магнетна терапија
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Ласеротерапија
Тест психичких функција
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Индивидуална психотерапија
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Групна психотерапија

интерферентне струје, високофреквентне
струје (краткоталасна дијтермија), краткоталасна
дијатермија и ТЕНС (транскутана електро неуро
стимулација) у терапији болести локомоторног
система.
Примена парафина и парафанга у терапијске
сврхе.
Примена криопроцедура и криомасаже у
терапијске сврхе.
Активне, потпомогнуте и пасивне сегментне вежбе,
кинезитерапија код деформитета кичменог стуба,
постуралне вежбе, обука хода (са и без помагала),
вежбе координације, корекције и аутоматизације
хода и баланса, вежбе за корекцију равних табана,
вежбе
дисања,вежбе
на
справама
или
ергобициклу, вежбе опште кондиције, вежбе
релаксације, кинезитерапија повреда и болних
стања, кинезитерапија у
неурологији
и
реуматологији,обука родитеља за спровођење
корективних вежби у терапијске сврхе.
Примена инфрацрвених и ултравиолетних зрака и
зрака биоптрон лампе у терапијске сврхе.
Примена ручне масаже и ултразвука, субаквалног
ултразвука и сонофорезе у терапијске сврхе.
Примена електромагнетног поља у терапијске
сврхе.
Примена ласерских зрака у терапијске сврхе.
Тестовно комплетно испитивање свих психичких
функција, тестови на органицитет и други тестови
укључујући и социјалну анкету.
Индивидуална - површинска психотерапија и
индивидуално психолошко саветовање.
Групна, породична или брачна психотерапија.

