ПРЕДЛОГ ИЗЕМЕНА И ДОПУНА НОМЕНКЛАТУРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У
ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
Р.бр.
1.

Назив здравствених услуга
Превентивни преглед
новорођенчади и одојчади
до прве године живота

2.

Превентивни преглед мале
деце од једне до шест
година живота

3.

Превентивни преглед
школске деце и омладине

4.

Превентивни
контролнипреглед, деце,
школске деце и омладине
(редовни, у случају
праћења поремећаја)

Садржај здравствених услуга
Узимање анамнестичких података, физикални преглед по
системима, процена психофизичког развоја, мерење
телесне масе и дужине и обима главе, минимални
неуролошки преглед по потреби укључивање тима
развојног саветовалишта, упућивање на предвиђени
скрининг за одређени узраст, упућивање на
лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки
преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин
давања вакцине поклапа са теримином превентивног
прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални
здравствено-васпитни рад, оцена здравственог стања и
процена фактора ризика по здравље, унос података у
медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, физикални преглед по
системима, процена психофизичког развоја и процена
развоја чула (вид, слух, говор), мерење телесне масе и
висине и израчунавање индикса телесне масе, мерење
обима струка, мерење крвног притиска,по потреби
укључивање тима развојног саветовалишта, упућивање на
предвиђени скринининг за одређени узраст, упућивање на
лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки
преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин
давања вакцине поклапа са теримином превентивног
прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални
здравствено-васпитни рад, оцена здравственог стања и
процена фактора ризика по здравље, унос података у
медицинску документацију.
Узимање анаместичких података са психосоцијалном
анамнезом, физикални преглед по системима, мерење
телесне масе и висине и израчунавање индекса телесне
масе и мерење обима струка, мерење крвног притиска,
процена психофизичког развоја и процена развоја чула
(вид, слух, говор), упућивање за одређени скрининг за
одређени узраст, оцена вакциналног статуса, уколико се
термин давања вакцине поклапа са термином
превентивног прегледа, спроводи се вакцинација,
индивидуални здравствено-васпитни рад, укључивање
тима саветовалишта за младе, оцена здравственог стања и
процена фактора ризика по здравље, унос података у
медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, физикални преглед по
системима или циљано, упућивање на предвиђени
скрининг за одрђени узраст, оцена здравственог стања и
процена здравственог ризика по здравље, оцена
вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине
поклапа са теримином превентивног прегледа спроводи се
вакцинација, индивидуални здравствено-васпитни рад,
унос података у медицинску документацију.
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5.

6.

Превентивни лекарски
преглед преупућивања у
установу за колективни
боравак (јасле, обданиште,
летовалиште)
Први преглед деце,
школске деце и омладине
радилечења

7.

Поновни преглед деце,
школске деце и омладине
ради лечења

8.

Посебни преглед деце,
школске деце и омладине
ради допунске
дијагностике и даљег
лечења

9.

Превентивни преглед
одраслих

10.

Превентивни преглед
одраслих ради откривања
фактора ризика за
кардиоваскуларне болести
и дијабетес

Узимање анамнестичких података, физикални преглед
циљано, лабораторија, оцена вакциналног статуса, оцена
здравственог стања, индивидуални здравствно-васпитни
рад, унос података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, физикални преглед
поорганима и системима у складу са тегобама и проценом
лекара; упућивање на основне лабораторијске претраге,
друге дијагностичке поступке, специјалистичкоконсултативни преглед, болничко лечење по потреби;
постављање радне или коначне дијагнозе, одређивање
терапије, едукација у терапијске сврхе.
Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора
(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки
надзор и интервенција) у сарадњи са заводом за јавно
здравље.
Спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције
уз сарадњу са центром за социјални рад.
Унос података у медицинску документацију
Узимање анамнестичких података, провера ефикасности
прописане терапије, физикални преглед по органима и
системима у складу са тегобама и проценом лекара,
упућивање на додатне лабораторијске претраге,
упућивање на друге дијагностичке поступке и прегледе,
провера радне или постављање коначне дијагнозе,
одређивање терапије, едукација у терпијске сврхе, унос
података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, физикални преглед
при упућивању на болничко лечење и операцију.
Упућивање на детаљне лабораторијске анализе
(биохемија, хепатограм, брисеви и др.), упућивање на РТГ
и УЗ прегледе; упућивање на остале дијагностичке
процедуре; провера радне или постављање коначне
дијагнозе, припрема болесника за оцену инвалидске
комисије и лекарски преглед за процену потреба и
усмеравање деце ометене у развоју; очитавање резултата
и оцена здравственог стања; унос података у медицинску
документацију.
Узимање анамнестичких података, физикални преглед по
системима, мерење телесне масе и висине и израчунавање
индекса телесне масе, мерење обимаструка, мерење
крвног притиска, упућивање на лабораторијске и друге
претраге ради раног откривања болести од већег социомедицинског значаја у зависности од налаза, оцена
здравственог стања и процена здравственог ризика по
здравље, индивидуално здравствено-васпитни рад, унос
података у медицинску документацију.
Поступак по стандардизованом протоколу (клинички пут)
за примарну превенцију кардиоваскуларних болести и
дијабетеса, утврђивање угрожености (ризика) од
кардиоваскуларних болести и дијабетеса, упућивање на
друге процедуре по потреби, предузимање мера за
смањење фактора ризика, индивидуални здравственоваспитни рад, унос података у медицинску
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11.

Скрининг рака дебелог
црева

12.

Превентивни преглед
одраслих на откривање
депресивних симптома

13.

Први преглед одраслих
ради лечења

14.

Поновни преглед одраслих
ради лечења

15.

Посебни преглед одраслих
ради допунске
дијагностике и даљег
лечења

16.

Превентивни гинеколошки
преглед

17.

Скрининг рака грлића
материце

документацију.
Попуњавање стандардизованог упитника (клинички пут),
прикупљање узорака и тестирање столице на присуство
невидљиве крви у столици (ФОБТ), обавештавање о
налазу тестирања. Особама са позитивним тестом се
заказује колоноскопија (секундарни или терцијарни ниво)
Поступак по стандардизованом протоколу (клинички пут)
на откривање депресивних симптома, постављање радне
или коначне дијагнозе, одређивање терапије, упућивање
на додатне дијагностичке поступке, специјалистичкоконсултативне прегледе и болничко лечење по потреби;
едукација пацијента у терапијске сврхе.
Узимање анамнестичких података, физикални преглед по
органима и системима у складу са тегобама и проценом
лекара; упућивање на основне лабораторијске анализе,
дијагностичке поступке, специјалистичко-консултативне
прегледе, болничко лечење по потреби; постављање радне
или коначне дијагнозе, одрђивање терапије, едукација
пацијента у терапијске сврхе.
Спровђење хигијенско-епидемиолошког надзора
(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки
надзор и интервенција) у сарадњи са заводом за јавно
здравље.
Спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције
уз сарадњу са центром за социјални рад.
Унос података у медицинску документацију
Узимање анамнестичких података, провера ефикасности
прописане терапије, циљани преглед у складу са тегобама
и проценом лекара, провера радне или постављање
коначне дијагнозе, упућивање на додатне лабораторијске
претраге, упућивање на друге дијагностичке поступке и
прегледе, одређивање терапије, едукације у терпијске
сврхе, унос података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, преглед при
упућивању на болничко лечење и операцију,
конзилијарни преглед, преглед и припрема болесника за
оцену инвалидске комисије; упућивање на детаљне
лабораторијске анализе (биохемија, хепатограм, брисеви
и др.), упућивање на РТГ и УЗ прегледе, провера радне
или постављање коначне дијагнозе, унос података у
медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, гинеколошки
преглед(под спекулумом и бимануелни преглед), преглед
вагиналног секрета на степен чистоће, по потреби ПАП
тест и колпоскопски преглед, палпаторни преглед дојки,
тест на хламидију по процени лекара, процена
здравственог ризика по здравље, оцена здравственог
стања и предузимање одговарајућих мера у складу са
налазом, индивидуално здравствено-васпитни рад
укључујући контрацепцију, унос података у медицинску
документацију.
Попуњавање стандардизованог упитника (клинички пут),
узимање бриса за ПАП тест, обрада и анализа бриса
(сертификовани/ лиценцирани цитоскринер?!),
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18.

Скрининг рака дојке

19.

Превентивни преглед у
вези са планирањем
породице

20.

Први превентивни преглед
труднице

21.

Превентивни контролни
преглед труднице

обавештавање о налазу ПАП теста, по потреби упућивање
на друге процедуре, унос података у медицинску
документацију у структури и формату који могу да се
даље обрађују.
Попуњавање стандардизованог упитника (клинички пут),
превентивни мамографски преглед/ снимање (са
независним двојним читањемсертификованих/
лиценцираних радиолога?!) обавештавање о налазу
превентивног прегледа, по потреби упућивање на друге
процедуре, унос података у медицинску документацију у
структури и формату који могу да се даље обрађују.
Узимање анамнестичких података (по потреби
присуствооба партнера), клинички и гинеколошки
преглед по потреби, упућивањена додатне претраге и
прегледе у вези са планирањем породице, давање
упутства за примену контрацептивних средстава,
индивидуални здравствено-васпитни рад у вези са
планирањем породице и родитељством, унос података у
медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, систематски
преглед труднице који обухвата мерењеаретеријског
притиска и телесне масе; преглед
дојкиибрадавица;инспекцијудоњихекстремитета,
палпаторни преглед штитне жлезде; гинеколошки преглед
(под спекулумом и бимануелни преглед), узимање
бриса за Папаниколау и вагиналног бриса, колпоскопски
преглед; упућивање на лабораторијске анализе (крвна
слика, шећер у крви, уреа, креатинин, комплетан преглед
урина, крвна група, Рх фактор, тестирање на ХИВ,
хепатитис Б, а код високоризичних трудноћа према
индикацијама),
утврђивање старости трудноће и одређивање
термина порођаја, упућивање на ултразвучни
преглед и процедуре за рано откривање генетских
аномалија (Нухална бразда + ПАПП-а + β ХЦГ).
У случају одмакле трудноће, старије од првогтриместра:
упућивање на претраге у складу са старошћу трудноће;
Оцена здравственог стања и процена фактора ризика
по здравље; индивидуални здравствено-васпитни рад. У
случају утврђених ризика за трудноћу упућивањена
лабораторијске анализе и друге претраге по потреби,
упућивање на специјалистичко-консултативни преглед
или болничко лечење по потреби, оцена здравственог
стања, доношење радне или коначне дијагнозе; унос
података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, одређивање
старости трудноће, мерење телесне масе и артеријског
крвног притиска, инспекција доњих екстремитета,
гинеколошки преглед (бимануелни и под спекулумом, од
28. гестационе недеље, спољашњи преглед), слушање
срчаних тонова плода, одређивање става и положаја
плода,упућивањеналабораторијскеанализе(еритроцити,
хемоглобин, комплетна анализа урина), упућивање на
кардиотокографију и на друге претраге у складу
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22.

Првентивни преглед
породиље

23.

Први гинеколошки
преглед ради лечења

24.

Поновни гинеколошки
преглед ради лечења

25.

Посебни гинеколошки
преглед ради допунске
дијагностике и даљег
лечења

26.

Кратка посета изабраном
лекару

састарошћу трудноће, упућивање на ултразвучни преглед
и процедуре за рано откривање генетских аномалија(βХЦГ+ПАПП+ Е3) уколико није урађен у
првомтриместру; упућивање на стоматолошки преглед и
школу родитељства и психофизичку припрему за порођај;
оцена здравственог стања и процена фактора ризика по
здравље, индивидуалниздравствено-васпитни рад, давање
упута за породилиште. У случају утврђених ризика за
трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и друге
претраге попотреби, упућивање на специјалистичкоконсултативни преглед или болничко лечење попотреби,
доношење радне или коначне дијагнозе. Унос података у
медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, општифизикални
преглед ради праћења здравственог стања породиље,
гинеколошки преглед (праћењеинволуције материце),
преглед дојки, упућивање на додатне прегледе и претраге
по потреби; оцена здравственог стања и процена фактора
ризика по здравље, индивидуални здравственоваспитнирад; унос података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, гинеколошкипреглед
и остали прегледи циљано и у складу са тегобама и
проценом лекара, одређивање дијагностичких поступака,
упућивањенаспецијалистичко- консултативне прегледе и
додатне претраге, упућивање на болничко лечење по
потреби, одређивање терапије, едукација пацијента у
терапијске сврхе, постављање радне или коначне
дијагнозе.Спровођење хигијенско-епидемиолошког
надзора(епидемиолошка анкета, хигијенскоепидемиолошки надзор и интервенција) уз сарадњу са
заводом за јавно здравље.Спровођење социјалне анкете и
социјалне интервенције уз сарадњу са центром за
социјални рад; унос података у медицинску
документацију.
Узимање анамнестичких података, провера ефикасности
прописане терапије, гинеколошки преглед циљано у
складу са тегобама и проценом лекара, одређивање
дијагностичких поступака, одређивање терапије,
едукација пацијента у терапијске сврхе, упућивање на
специјалистичко-консултативни преглед и додатне
претраге, упућивање на болничко лечење по потреби,
провера радне или постављање коначне дијагнозе, унос
података у медицинскудокументацију.
Узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед
при упућивању на болничко лечење и операцију,
конзилијарни преглед, преглед и припрема болесника за
оцену инвалидске комисије; упућивање на детаљне
лабораторијске анализе, упућивање на сложене
дијагностичке прегледе и процедуре, провера радне или
постављање коначне дијагнозе, унос података у
медицинску документацију.
Давање кратке информације и савета (лично или
телефоном), обука вештинама и едукација у
терапијске сврхе, прописивање рецепата, унос
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27.
28.

Лекарски преглед на
терену
Спровођење имунизације,
односно вакцинације

29.

Посета патронажне сестре
новорођенчету ипородиљи

30.

Посета патронажне сестре
породици

31.

Интернистички прегледпрви

32.

Офталмолошки преглед први

података у медицинску документацију, без
прегледа и интервенције.
Подразумева спровођење лекарског прегледа и других
процедура као и у амбуланти.
Узимање анамнестичких података, физикални
преглед циљано; оцена здравственог стања;
вакцинисање, давање свих вакцина у складу са
Правилником о имунизацији и начину заштите
лековима без обзира на број датих вакцина током
једне посете лекару, индивидуални здравственоваспитни рад, унос података у медицинску
документацију.
Упознавање са здравственим стањем мајке и
детета, узимање анамнестичких података, увид у
опште услове живота, провера знања, ставова и
понашања у вези са негом и исхраном детета,
здравствено-васпитнеактивности,обавезнокупање и
обрада пупчане ране новорођеног детета и контрола
стања и млечности дојки породиље,обука у вези са
негом новорођенчета и породиље; за остале чланове
породице: процена знања и ставов у вези са
здравственим и ризичним понашањем.
Здравствено-васпитнеактивности,пружањепомоћи
у
сарадњи са заједницом; унос података у медицинску
документацију.
Патронажна посета одојчету, малом детету,
трудници, особама старијим од 65 година, особама
са инвалидитетом и ментално ометеним у развоју,
оболелима од болести од већег социјално
медицинског значаја, обухватајући и остале
чланове породице; узимање анамнестичких
података, увид у опште услове живота, процена
знања и ставова у вези са начином одгоја деце,
упознавање са здравственим стањем и
функционалном способношћу старих и
инвалида,процена знања и ставова у вези са
здравственим и ризичним понашањем.
Здравствено васпитни рад, пружање помоћи у
сарадњи са заједницом; унос података у
медицинску документацију.
Узимање анамнезе, анализа медицинске
документације, преглед по системима или циљано,
утврђивање општег стања болесника са освртом
на основно обољење, постављање радне или
коначне дијагнозе, давање мишљења и предлога
за наставак лечења, превенција секундарних
компликација болести, упућивање на допунске
прегледе и испитивања, односно болничко лечење,
одређивање терапије, едукација пацијента у
терапијске сврхе, унос података у медицинску
документацију.
Узимање анамнестичких података, преглед
спољашњих делова ока, преглед биомикроскопом,
испитивање очног притиска (апланациона
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тонометрија; тонометријска крива; механичким
тонометром по Сцхиотз-у; провокациони тестови
код глаукома), оријентационо испитивање
булбомотора и видног поља, индиректна
офталмоскопија, гониоскопија, кератометрија,
испитивање видне оштрине (на даљину и близину;
компјутеризована рефрактометрија - диоптрон),
скијаскопија и рефрактометрија,
Анализа медицинске документације, постављање
радне или коначне дијагнозе, давање мишљења,
предлог терапије и/или медицинских помагала,
упућивање на допунске прегледе и испитивања,
односно болничко лечење, едукација пацијента у
терапијске сврхе, одређивање терапије, унос
података у медицинску документацију.
33.

ОРЛ преглед - први

34.

Физијатријски преглед први

35.

Психијатријски преглед први

36.

Неуролошки преглед -

Узимање анамнестичких података, отоскопија,
отомикроскопија, риноскопија, епифарингоскопија
(индиректна), индиректна ларингоскопија, Анализа
медицинске документације, постављање радне
или коначне дијагнозе, давање мишљења, предлог
терапије, односно медицинских помагала,
упућивање на допунске прегледе и испитивања,
односно болничко лечење, одређивање терапије,
едукација пацијента у терапијске сврхе, унос
података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, анализа
Медицинскедокументације, проценафункционалног
стања пацијента које обухвата:
Постуру(став, држање тела), ход, активну и
пасивну покретљивост кичме и свих зглобова,
тонус, трофику и снагу мишића по ММТ (мануелни
мишићнитест),рефлекснуактивност,сензибилитет,
антропометријске мере(обим идужина
екстремитета),стање перифернециркулације, тест
активности дневног живота (АДЖ); одређивање
ступња спуштеног стопала –подоскопија,
плантограм.
Постављање радне и коначне дијагнозе, упућивање
на допунске прегледе и испитивања, односно
болничко лечење, одређивање терапије, едукација
пацијента у терапијске сврхе, унос података у
медицинску документацију.
Узимање личне и породичне анамнезе, разговор
са болесником, односно пратиоцем, уводни
психијатријски интервју, општи клинички преглед,
испитивање стања психичких функција.
Анализа медицинске документације, постављање
радне или коначне дијагнозе, упућивање на
допунске прегледе и испитивања, односно болничко
лечење, одређивање терапије, едукација пацијента у
терапијске сврхе, унос података у медицинску
документацију.
Узимање анамнестичких података, клинички
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први

37.

Пнеумофтизиолошки
преглед - први

38.

Дерматовенеролошки
преглед - први

39.

Поновниспецијалистичкоконсултативнипреглед

преглед, испитивање стања свести, можданих
живаца, пирамидног система и екстрапирамидног
система, мишићног тонуса, тестирање мишићне
снаге, мерење дужине и обима екстремитета,
испитивање мишићних рефлекса, површинског и
дубоког сензибилитета, функције равнотеже,
координације покрета, хода, функције говора,
оштећења периферних живаца, психомоторних
способности, менингеалних знакова;
Анализа медицинске документације, постављање
радне или коначне дијагнозе, упућивање на
допунске прегледе и испитивања, односно болничко
лечење, одређивање терапије, едукација пацијента у
терапијске сврхе, унос података у медицинску
документацију.
Узимање анамнестичких података, општи клинички
преглед, анализа медицинске документације,
постављање радне или коначне дијагнозе,
упућивање на допунске прегледе и испитивања
односно болничко лечење, одређивање терапије,
едукација пацијента у терапијске сврхе.
Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора
(епидемиолошкаанкета,хигијенско-епидемиолошки
надзор и интервенција) уз сарадњу са заводом за
јавно здравље.
Спровођење социјалне анкете и социјалне
интервенције уз сарадњу са центром за социјални
рад.
Унос података у медицинску документацију.
Узимање анамнестичких података, увид у
документацију, детаљан преглед коже, видљивих
слузница (оралне, аногениталне) и творевина коже
(длака и нокти), тест баријерне функције коже,
преглед пигментних лезија коже и рано откривање
малигног тумора коже, постављање радне или
коначне дијагнозе, упућивање на допунскепрегледе
и испитивања, односно болничколечење,одређивање
терапије, едукација пацијента у терапијске сврхе.
Спровођењехигијенскоепидемиолошкогнадзора(епидемиолошка
анкета,хигијенско-епидемиолошки надзор и
интервенција) узсарадњу са заводом за јавно
здравље.
Спровођење социјалне анкете и
социјалнеинтервенције уз сарадњу са центром за
социјални
рад.
Унос података у медицинску документацију.
Анализа медицинске документације,провера
ефикасности прописане терапије, поновни клинички
општи или циљани преглед, провера радне или
постављање коначне дијагнозе, предлог терапије,
упућивање на додатно испитивање,прегледе или
болничко лечење по потреби, превенција
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секундарних компликација болести,едукација
пацијента у терапијске сврхе, унос података у
медицинску документацију.
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ПРЕВЕНТИВНЕ, ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Р.б
р.
1.

Назив здравствених
услуга
Узимање материјала
за анализу
итестирање

2.
3.

Тест осетљивости
Инцизија; дренажа;
испирање;одстрањи
вање течних
продуката упалних
процеса-опште
Ексцизија;
одстрањивање
ткива;деструкција;
чишћење ране;
каутеризацијаопште
Инструментација;
катетеризација опште
Намештање;
фиксација - опште
Сложена
терапеутска
процедура/мања
хируршка
интервенција
Медикација;
локална
ињекција;инфилтра
ција; апликација
лека
Завоји;
компресивни завој;
компресија;тампона
да
Здравствена
негаболесника у
стану,односно кући
Санитетски превоз

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Групни
здравственоваспитни рад

13.

Индивидуални
здравственоваспитни рад

Садржај здравствених услуга
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;привременозбрињавање прелома
костију и повреда зглобова; репозиција киле.
Ендотрахеална
интубација;коникотомија;кардиоверзија;дефибрилација;давањеин
тракардијалне 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, здравственатрибина, 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
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14.

Организација и
координација
послова
примарне
здравствене заштите

15.

Анализа структуре
и функционисања
здравствене
установе
примарнездравствен
е заштите, израда
извештајнопланских
докумената и
елабората
Тест функције
кардиоваскуларног
система
Електрофизиолошк
о снимање везано за
кардиоваскуларни
систем
Терапеутска
процедура која се
односи на болести
срца и крвних
судова
Тест функције
плућа и дисајних
путева
Терапеутска
процедура која се
односи наболести
плућа и дисајних
путева
Електрофизиолошк
о снимање у
гинекологији и
акушерству
Дијагностички тест
за испитивање
обољења
репродуктивних
органа жене
Ексфолијативна
цитологија ткива
репродуктивних
органа жене неаутоматизована
припрема и
неаутоматизовано
бојење
Психофизичка

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

документацију.
Праћење, координација и анализа спровођења квалитета рада;
учешће у организацији унутрашњег надзора над стручним
радом; организација и координиција спровођењапрограмског
здравствено-васпитног рада у
здравственој установи примарне здравствене заштите;
организација и координација управљањамедицинским 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 оизвршењу 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 (Валсалвинманевар, 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 којесе односе на поремећаје рада
плућа и дисајних путева.
Кардиотокографија.

Колпоскопија.

Неаутоматизована припрема размаза ектоцервикса и
ендоцервикса (на одвојеним плочицама), неатуматизовано бојење
ПАП методом, морфолошка анализа ћелија.

Едукација (упознавање труднице о физиолошким збивањима
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25.

26.

припрема труднице
запорођај
Инцизија; дренажа;
испирање;
аспирација
течних продуката
упалних
процесарепродукти
вних органа жене
Ексцизија;
одстрањивање
ткива;деструкција;
чишћење ране;
каутеризацијапроме
на које се односе на
репродуктивнеорган
е жене

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.
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27.

Инструментација; мања
хируршкаинтервенција
које се односи на болести
репродуктивних органа
жене

Апликација интраутериног улошка, дијафрагме и
других механичких контрацептивних средстава;
вађење интраутериног улошка, дијафрагме и
других механичких контрацептивних средстава.

28.

Сложена гинеколошкоакушерскапроцедура
Дијагностички тест за
испитивањемотилитета ока
и разрокости

Порођај.

29.

30.
31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

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

Испитивање мотилитета –испитивањеконвергенције и
дивергенције, испитивање дукцијом и верзијом
испитивање поља дуплих слика, испитивање односа
акомодативнеконвергенције и акомодације (АС/А
однос),испитивање нистагмуса;
Испитивање разрокости - испитивање помоћукавер 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,мерење
вредности фузије на синоптофору и упростору,
испитивање ретиналне коресподенције, испитивање
неутрализације и инкомитенције на синоптофору,
испитивање супресије.
Испитивање прекорнеалног филма - Ширмерова
проба; Флуоресцеинска проба, Бенгал – росепроба;
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, тоналнилиминарни
аудиограм са графичким приказом и очитавањем налаза,
израчунавање процента губитка слуха по Fowler-Sabine-у,
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39.

Тест функције говора

40.

Тест функције чула
равнотеже
Терапеутска процедура
које се односи
напоремећаје гласа и
говора
Инцизија; дренажа;
испирање; аспирација;
одстрањивање течних
продуката упалнихпроцеса
предела ува, носа и ждрела
Ексцизија; одстрањивање
ткива; чишћењеране;
каутеризација промена
предела ува,носа и ждрела
Инструментација предела
ува, носа иждрела
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
иноса

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

Електротерапија

48.

Електротерапија Интерферентне струје
Електротерапија Високофреквентне струје
(краткоталасна
дијатермија)
Електротерапија Краткоталасна дијатермија
Електротерапија– Транс
кутана електро нервна
стимулација (ТЕНС)
Парафинотерапија
Парафанго
Криотерапија болести

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

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.
Вађење страног тела из носа, спољашњег слушног
ходника и ждрела; полицеровање.
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

Примена парафина у терапијске сврхе.
Примена парафанга у терапијске сврхе.
Примена криопроцедураи криомасаже утерапијске
сврхе.

Активна кинези терапија
Потпомогнуте и пасивне
сегментне вежбе
Кинезитерапија код
деформитета кичменог
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68.
69.
70.
71.

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
ергобицикл
Вежбе опште кондиције
Вежбе опште релаксације
Кинезитерапија повреда и
болних стања
Кинези терапија у
неурологији и
реуматологији
Обука родитеља за
спровођење корективних
вежби у терапијске сврхе
Фототерапија
Биотрон лампа
Ручна масажа
Ултразвучна терапија

72.
73.
74.

Магнетна терапија
Ласеротерапија
Тест психичких функција

75,

Индивидуална
психотерапија
Групна психотерапија

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

76,

Примена инфрацрвених и ултравиолетних зрака
Примена ултразвука, субаквалногултразвука и
сонофорезе у терапијске сврхе.
Примена електромагнетног поља у терапијскесврхе.
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.

РАДИОЛОШКЕ УСЛУГЕ
Р.бр.

Назив здравствених услуга
Скриниг мамографија

Садржај здравствених услуга
Радиолошко снимање дојке на мамографу у две
стандардне пројекције (медиолатерална и
краниокаудална) у оквиру услуге превентивног прегледа
на рано откривање рака дојке, са независним очитавањем
2 радиолога са сертификатом/лиценцом за скрининг
мамографију.
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