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ПОГЛАВЈЕ 1 
 

ПРОЦЕДУРИ НА НЕРВЕН СИСТЕМ (БЛОКОВИ 1-86) 
 
ЧЕРЕП, МОЗОЧНА ОБВИВКА И МОЗОК 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
1 Испитување на череп, мозочна обвивка и мозок 
40903-00 Невроендоскопија 

Интравентрикуларна невроендоскопија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на шант (40003-00, 40003-01, 40003-02, 40003-03 [5]) 

• трета вентрикулотомија (40012-00, 40012-01 [19]) 
 
Не вклучува: онаа со биопсија (40903-01 [12]) 

 
40803-00 
▼0629, 0632 

Интракранијална стереотактичка локализација 
Стереотактичка локализација за: 

• интракранијална хирургија 

• радиохирургија 
 
Вклучува: ангиографија 
 примена на рамка за глава 
 определување координати со помош на компјутер 
 локализација со компјутерска томографија (КТ) 
 таргетирање со магнетна резонанца (МРИ) 
 вентрикулографија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• радиохирургија (15600-00, 15600-01 [1789], 90764 [1791]) 
 
Кодирајте и: 

• кога се врши(вршат) хируршки процедури 
 
Не вклучува: функционална стереотактичка процедура (40801-00 [27]) 

• цилунготомија (40801-00 [27]) 

• палидотомија (40801-00 [27]) 

• таламотомија (40801-00 [27]) 
   
 

АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
2 Кранијален отвор или пункција 

39009-00 Правење отвор поради субдурално крварење 
Отвор преку фонтанела 
 
Не вклучува: дренажа преку дупчени отвори 
 

39003-00 Пункција на цистерна 

39006-00 Пункција на вентрикул 
Вентрикуларна пункција преку претходно поставен катетер 
 

39703-03 Аспирација на мозочна циста 
 
Не вклучува: дрен на инфицирана циста (39900-00 [8]) 
 

90000-00 Други кранијални пункции 
Аспирација на: 

• субарахонијаден простор 

• субдурален простор неспецифициран поинаку 
Кранијална аспирација неспецифицирана поинаку 
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3 Вградување на интракранијални уреди за цереброспинална течност 
 Замена на уреди за цереброспинална течност 

Ревизија на уреди за цереброспинална течност 

39015-00 
▼0634 

Вградување на надворешен вентрикуларен дрен 
 
Не вклучува: вградување на вентрикуларен шант за цереброспинална течност (40003-00, 

40003-01, 43003-2 [5]) 
 

39015-01 Вградување на вентрикуларен резервоар 
 
Вградување на резервоар 

• Омаја 

• Рикамов 
 

39015-02 Вградување на уред за следење на интракранијалниот притисок (ИЦП), со 
следење 
 

4 Отстранување на интракранијални уреди за цереброспинална течност 
  

Не вклучува: оние со замена (39015 [3]) 
 

90001-00 
▼0634 

Отстранување на ентрикуларен дрен 

90001-01 Отстранување на вентрикуларен резервоар 
 
Отстранување на резервоар 

• Омаја 

• Рикамов 

 
90001-02 Отстранување на уред за следење на интракранијалниот притисок (ИЦП) 
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Иригација, вградување или отстранување на интракранијален шант за 
цереброспинална течност 

  
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Невроендоскопија (40903-00 [1]) 
 
Не вклучува: вградување на надворешен вентрикуларен дрен (39015-00 [3]) 
    ревизија на шант за цереброспинална течност (40009-00, 40009-01 [24]) 
 

90002-00 Иригација на шант за цереброспинална течност 
40003-00 
▼0634 

Вградување на вентрикуло-атријален шант 

40003-01 
▼0634 

Вградување на вентрикулоплеурален шант 

40003-02 
▼0634 

Вградување на вентрикулоперитонален шант 
 
Вентрикулоперитонеостомија 

40003-03 
▼0634 

Вградување на вентрикуларен шант на друго екстракранијално место 

40003-04 Вградување на цистернален шант 
Вградување на шант: 
• цистерно-атријален 

• цистерноперитонален 

• цистерноплеурален 
 

40009-03 
▼0634 

Отстранување на вентрикуларен шант 
 
Не вклучува: она со замена (40009-00 [24]) 
 

40009-04 Отстранување на цистернален шант 
 
Не вклучува: она со замена (40009-00 [24]) 
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Други процедури за апликација, вградување или отстранување на 
череп, мозочна обвивка или мозок 

47705-00 Вградување на черепен калипер 
Вградување на пинцета за череп 
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Не вклучува: оној за фрактура или дислокација на ’рбет (47684-00, 47687-00 [1381], 47690-00, 

47693-00 [1387]) 
 

40709-00 Поставување на интракранијална електрода преку дупчени отвори 
Имплантација на интракранијална електрода 
Имплантација на интракранијален невростимулатор 
Имплантација на таламичен стимулатор – Фаза 1 
Замена или ревизија на: 

• интракранијална електрода преку дупчени отвори 

• интракранијален невростимулатор 

• таламичен стимулатор 
 
Забелешка: Се извршува за: 

• епилепсија 

• мултиплекс склероза 

• контрола на болка 

• Паркинсонова болест 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интракранијална стереотактичка локализација (40803-00 [1]) 

• субкутана имплантација на невростимулирачки уред/приемник (9003-02 [6]) 
 

40712-00 Поставување на интракранијална електрода преку краниотомија 
Замена на интракранијална електрода преку краниотомија 
 
Забелешка: Се извршува кај епилепсија. 
 

40709-01 Отстранување на интракранијална електрода преку дупчени отвори 
Отстранување на кранијален невростимулатор 
 
Не вклучува: онаа со замена (40709-00 [6]) 
 

40712-01 Отстранување на интракранијална електрода преку краниотомија 
 

Не вклучува: онаа со замена (40709-00 [6]) 

 
90003-02 Субкутана имплантација на невростимулирачки уред/приемник 

Имплантација на таламичен стимулатор – Фаза 2 
Замена на субкутан невростимулирачки уред/приемник 
Ревизија на субкутан невростимулирачки уред/приемник 
Субкутана имплантација на: 

• генератор на пулс 

• уред/приемник за (емирирање) радиофрекфенција 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• имплантација на интракранијален невростимулатор (40709-00 [6]) 

• интракранијална стереотактичка локализација (40803-00 [1]) 
 
Не вклучува: субкутана имплантација на ’рбетен невростимулирачки уред/приемник (39134-
00 [43]) 
 

90003-03 Отстранување на субкутано имплантирани невростимулирачки 
уред/приемник 
 
Не вклучува: онаа со замена (9003-02 [6]) 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
7 Инцизиско испитување на мозочна обвивка или мозок 

39012-00 Дупчени отвори 
Дупчени отвори за: 

• брахитерапија 

• инспекција 
Интракранијален преглед 
 
Не вклучува: она како оперативен пристап за хирургија – да се испушти кодот 
 

8 Интракранијална дренажа 

 Вклучува: онаа со дупчени отвори 
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Не вклучува: шант за цереброспинална течност (40003-00 [5], 40000-00, 40012 [19]) 
 

39900-00 Дренажа на интракранијална инфекција 
Дренажа на: 

• инфицирана мозочна циста 

• интракранијален апцес 
 
Не вклучува: постоперативно повторно отворање на местото на краниотомија или 

краниектомија (39721-00 [10]) 
 

39600-00 Дренажа на интракранијално крварење 
Дренажа на крварење: 

• екстрадурално 

• интрацеребрално 

• субдурално 
 
Не вклучува: постоперативно повторно отворање на местото на краниотомија или 

краниектомија (39721-00 [10]) 
Отстранување на интракранијално крварење 

• со остеопластична краниотомија (39603-00 [14]) 

• со краниотомија (39603-01 [14]) 
отвор за субдирално крварење преку фонтанела (39009-00 [2]) 
 

39703-01 Дренажа на интракранијална лезија или циста 
Интракранијална дренажа неспецифицирана на друго место 
 
Не вклучува: на инфицирана циста (39900-00 [8]) 
 

9 Интракранијална декомпресија 

40015-00 Субтемпорална декомпресија 

39706-01 Декомпресија на интракранијален тумор преку остеопластична 
краниотомија 
 
Вклучува: остеопластична ресичка 
 

40106-00 Декомпресија на мозок од задна страна 
Декомпресија: 

• на Арнолд – Киариева малформација 

• Килариева малформација 
 

Не вклучува: дурапластика 
 

40106-01 Декомпресија на задна кранијална јама 
Декомпресија поради сирингомиелија 
 
Не вклучува: дурапластика 
 

10 
 

Постоперативно повторно отворање на местото на краниотомоја или 
краниектомија 

39721-00 
▼0039, 0612 

Постоперативно повторно отворање на местото на краниотомија или на 
краниектомија 
 
Декомпресија на едем 
Дренажа на: 

• крварење 

• инфекција  постоперативно 
Отстранување на 

• апцес 

• хематом 
 

ДЕСТРУКЦИЈА 
 
11 
 

Деструкција на интракранијална анеуризма или на друга васкуларна 
лезија 

39812-00 Подврзување на цервикален сад за интракранијална анеуризма 

39806-00 Ставање спојка на интракранијална проксимална артерија 
 
Забелешка: Се извршува поради анеуризма или артериовенска малформација. 

39800-00 Ставње спојка на церебрална анеуризма 
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39815-00 Затворање на каротидна кавернозна фистула 
 
Вклучува: комбинирана цервикална и интракранијална процедура 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
12 Биопсија на мозок или мозочна обвивка 

39703-00 Биопсија на мозок преку дупчени отвори 
Затворена биопсија на мозок 
 
Не вклучува: со невроендоскопија (40903-01 [12]) 
 

40903-01 Биопсија на мозок преку невроендоскопија 
Интравентрикуларна невроендоскопија со биопсија 
 
Вклучува: дупчени отвори 
 

39706-00 Биопсија на мозок преку остеопластична краниотомија 
Отворена биопсија на мозок 
 
Вклучува: остеопластична ресичка 
 

39703-02 Биопсија на мозочна обвивка дупчени отвори 
Затворена биопсија на мозочна обвивка 
 

39706-02 Биопсија на мозочна остеопластична краниотомија 
Отворена биопсија на мозочна обвивка 
 
Вклучува: остеопластична ресичка 

 
13 Ексцизија на лезија на череп 

 Вклучува: со инфекција 

39700-00 Ексцизија на лезија на череп 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• краниопластика (40600 [23]) 

39906-00 Краниектомија поради инфекција на череп 
Краниектомија поради остеомиелитис 
Дебридман на череп поради инфекција 
Отстранување на инфициран отвор на череп 
Секвестектомија на череп 
 

14 Отстранување на интракранијален хематом или апцес 

  
Не вклучува: дренажа преку дупчени отвори (39600, 39900 [8]) 
 постоперативно повторно отворање на местото на краниотомија или 

краниектомија (39721-00 [10]) 
 

39603-00 Отстранување на интракранијален хематом со остеопластична 
краниотомија 
Отстранување на интракранијален хематом со остеопластична ресичка 
 

39603-01 Отстранување на интракранијален хематом со  краниектомија 

39903-00 Отстранување на интракранијален апцес 

15 Отстранување на интракранијална лезија 

 Не вклучува: со операција на базата на черепот (39640, 39642, 39646, 39650, 39653, 39658, 
39660, 39662 [17]) 

39712-00 Отстранување на лезија на мозочна обвивка 

39709-00 Отстранување на лезија на голем мозок 
Парцијална лобектомија на мозок поради тумор 

39712-03 Отстранување на интравентркуларна лезија 

39709-01 Отстранување на лезија на мозочно стебло 

39709-02 Отстранување на лезија на мал мозок 
41575-00 Отстранување на лезија на понтоцеребеларен агол 

Отстранување на акустична анеуризма 
 
Вклучува: таква со краниотомија 
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39712-04 Отстранување на друга интракранијална лезија 
Отстранување на интракранијален тумор неспецифициран на друго место 
 
Не вклучува: краниофарингом (39712-02 [125]) 
 интракранијален невробластом (43987-02 [80]) 
 таков што вклучува инфратемпорална јама (41581-00 [17]) 
 таков со пинеално тело (39712-01 [122]) 
 

16 Други интракранијални ексцизии 

 Не вклучува: ексцизија со операција на базата на черепот (39640, 39642, 39646, 39650, 
39653, 39658, 39660, 39662 [17]) 
 

39718-00 Отстранување на мозочна циста 
Марсупијализација на мозочна циста 
Арахиноидна циста 
 

39803-00 Ексцизија на интракранијална артериовенска малформација 

40703-00 Кортикектомија на мозок 
Надворешна ресекција на мозок 
 
Не вклучува: топектомија (40703-01 [16]) 
 

40703-02 Парцијална лобектомија на мозок 
Амигдална хипокампектомија 
Хипокампектомија 
 
Не вклучува: онаа за тумор (39709-00 [15]) 
 

40700-00 Предна секција на корпус калозум 
Калостомија на корпус 
Поделба на корпус калосум 
 

40703-01 Топектомија 

40706-00 Хемисфероктомија 

17 Хирургија на базата на черепот поради лезија 
▼0612  

Вклучува: ● секоја поврзана репаративна или реконструктивна хирургија 
 ● онаа за васкуларни лезии 
 

39640-00 Отстранување на лезија во предната черепна јама 
 
Вклучува: краниотомија 
 дурална поправка 
 радикална ексцизија на базата на черепот 
 

39642-00 Отстранување на лезија во предната черепна јама со чистење на 
екстензија на параназален синус 
 

Вклучува: дурална поправка 
 предна краниотомија 
 странична ринотомија 
 радикална ексцизија на базата на черепот 
 

39646-00 Отстранување на лезија во предната черепна јама со радикално чистење 
на ектензии на параназален синус и на орбитална јама 
 
Вклучува: декомпресија на оптички нерв 
 дурална поправка 
 предна краниотомија 
 странична ринотомија 
 радикална ексцизија на базата на черепот 
 

41581-00 Отстранување на лезија во инфратемпорална јама 

39650-00 Отстранување на лезија во средната кранијална и инфратемпорална јама 
 

Вклучува: поделба и реконструкција на зигоматичен лак 
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39653-00 Отстранување на лезија на петрокливус и на кливус 

 

Вклучува: преку: 

• инфратериторијален 
• супратериторијален 
 

39658-00 Ексцизија на лезија на кливус 
 

Вклучува: преку: 

• трансмаксиларен 
• трансорален 
 

39660-02 Ексцизија на лезија на кавернозен клувус 
 
Вклучува: со изложување на интракранијалната каротидна артерија 
 

39662-02 Ексцизија на лезија во големиот черепен отвор 
 

Вклучува: преку: 

• далечен страничен субопицитален 
• транскондиларен 
 

ПОПРАВКА 
 
19 Вентрикулостомија 
▼0612  

Не вклучува:  шант за цереброспинална течност (40003 [5]) 
 вградување на надворешен вентрикуларен дрен (39015-00 [3]) 
 

40000-00 Вентрикулоцистерностомија 
Торкилдсенова процедура 
 

40012-00 Ендоскопска трета вентрикулостомија 
 
Вклучува: пелуцидотомија на септум 
 

40012-01 Трета вентрикулостомија 
 

Вклучува: пелуцидотомија на септум 

 
20 Поправка на тврда мозочна обвивка 

 Дурален графт 
Дурапластика 
Поправка на мозочна обвивка 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• интракранијална декомппресија (40106-00, 40106-01 [9]) 

• исполнување на обекс (40339-00 [22]) 

• редукција на фрактура на череп (39612 [25]) 

• хирургија на базата на черепот поради лезија вклучувајќи предна кранијална 
јама (39640-00, 39642-00, 39646-00 [17]) 

 

39615-00 Поправка на тврда мозочна обвивка со краниотомија 
Одложена поправка на тврда мозочна обвивка по фрактура на череп со краниотомија 
 
Не вклучува: онаа со краниопластика (39615-01 [20]) 
 

39615-01 Поправка на тврда мозочна обвивка со краниотомија со краниопластика 
Одложена поправка на тврда мозочна обвивка по фрактура на череп со краниопластика 

 
21 Екстракранијален до интракранијален бајпас 

39818-00 Екстракранијален до интракранијален бајпас со привремен графт на 
површинска артерија 

90006-00 Екстракранијален до интракранијален бајпас со графт на радијална 
артерија 

пристап 

пристап 

пристап 
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39821-00 Екстракранијален до интракранијален бајпас со графт на вена сафена 

22 Друга поправка на мозочна обвивка или мозок 

39800-01 Зајакнување на церебрална анеуризма 

40109-00 Поправка на енцефалоцела 
Ексцизија и затворање на енцефалоцела 
Поправка на: 

• церебрална менингоцела 

• менингоенцефалоцела 
 

40339-00 Исполнување на обекс 
 
Вклучува: дурапластика 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
23 Краниопластика 

  
Реконструктивна краниопластика 
 
Вклучува: земање масен графт 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ексцизија на лезија на череп (39700-00 [13]) 
 
Не вклучува: онаа на фрактура на череп (39606, 39609-01, 39609-02, 39612 [25]) 
 онаа со интракранијална процедура – да се испушти кодот за краниопластика 
 

40600-00 Краниопластика со вградување на черепна плочка 
Замена на черепна плочка 
 

40600-01 Краниопластика со коскен графт 
Коскен графт на череп 
 

40600-02 Краниопластика со черепен резен 
Поправка на череп со коскена ресичка 
Замена на черепна ресичка 
Ревизија на черепна ресичка 
 

40600-03 Друга краниопластика 
Кранијална остеопластија неспецифицирана на друго место 
Краниопластика неспецифицирана на друго место 
Поправка на череп неспецифицирана на друго место 
 

РЕВИЗИЈА 
 
24 Ревизија на интракранијален шант за цереброспинална течност 
▼0634  

Вклучува: отстранување и повторна вградување на шант за цереброспинална течност 
 замена на шант за цереброспинална течност 
 
Не вклучува: ревизија на дистално место 

• атријална (90200-00 [605]) 

• перитонална (90330-00 [1001]) 

• плеурална (90174-00 [557]) 
 

40009-00 Ревизија на вентрикуларен шант 
40009-01 Ревизија на цистернален шант 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
25 Процедури за фрактура на череп 

  
Краниопластика поради фрактура на череп 
 

39606-00 Подигање на затворена фрактура на череп 
Редукција на затворена депресивна фрактура на череп 
 

39606-01 Редукција на затворена фрактура на череп 
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Поправка на коминутивна фрактура на череп 
 
Вклучува: внатрешна фиксација 
 

39609-00 Дебридман на отворена фрактура на череп 

39609-01 Подигање на отворена фрактура на череп 
Редукција на отворена депресивна фрактура на череп 
 

39612-00 Подигање на отворена фрактура на череп со поправка на тврда мозочна 
обвивка и на мозок 
Редукција на отворена депресивна фрактура на череп со поправка на тврда мозочна обвивка 
и мозок 
 
Не вклучува: подоцнежна поправка на мозочна обвивка по фрактура на череп (39615 [20]) 

 
39609-02 Редукција на отворена фрактура на череп 

Поправка на отворена комутирана фрактура на череп 
 
Вклучува: внатрешна фиксација 
 

39612-01 Редукција на отворена фрактура на череп со поправка на тврда мозочна 
обвивка и на мозок 
Поправка на отворена комутирана фрактура на череп и на тврда мозочна обвивка и мозок 
 
Вклучува: внатрешна фиксација 
 

Не вклучува: подоцнежна поправка на мозочна обвивка по фрактура на череп (39615 [20]) 
 

27 Функционална интракранијална стереотактична процедура 
▼0634  

40801-00 Функционална интракранијална стереотактична процедура 
Стереотактичка 

• цингулотомија 

• палидитомија 

• таламотомија 
 
Вклучува: ангиографија 
 апликација на рамка за глава 
 определување координати со помош на компјутер 
 компјутеризирана томографија (КТ) 
 деструкција на лезија 
 снимање со магнетна резонанца (МРИ) 
 физиолошка локализација 
 продуцирање лезија 
 таргетирање 
 вентрикулографија 
 

28 Други процедури на череп, мозок или мозочна обвивка 

90007-00 Други дијагностички процедури на череп, мозок и на мозочна обвивка 
 
Забелешка: Нехируршките дијагностички интервенции се дадени во Поглавјето 19. 
 
Не вклучува: биопсија на череп (50200-00 [1560]) 
 

90007-01 Други процедури на череп 
Краниектомија неспецифицирана на друго место 
Инцизија и дренажа на кранијален синус 
Отстранување на черепна плочка 
 
Не вклучува: отстранување стано тело од череп (90569-00 [1556]) 
 

90007-02 Други процедури на мозок или на мозочна обвивка 
Хороидна плексектомија 
Киретажа на мозок или мозочна обвивка 
Дебридман на мозок или мозочна обвивка 
Декортикација на мозочна обвивка 
Ексцизија на: 

• мозок или мозочна обвивка неспецифицирана на друго место 

• лезија на мозок неспецифицирана на друго место 
Инцизија на мозок неспецифицирана на друго место 
Лоботомија на мозок 
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Лиза на кортикална атхеноза 
Поправка на мозок неспецифицирана на друго место 
Трактотомија на мозок 

СТРУКТУРИ НА ’РБЕТЕН КАНАЛ И ’РБЕТЕН МОЗОК 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
29 Испитување на структури на ’рбетен канал и ’рбетен мозок 
▼0629  

90011-05 ’Рбетна стереотактична локализација 
Стереотактичка локализација за ’рбетна хирургија 
 
Вклучува: ангиографија 
 апликација на рамка за глава 
 определување координати со помош на компјутер 
 компјутеризирана томографија (КТ) 
 снимање со магнетна резонанца (МРИ) 
 физиолошка локализација 
 таргетирање 
 
Кодот се применува и за 

• извршените хируршки процедури 
 
Не вклучува: функционална стереотактична процедура (39121-00 [58]) 

• кордотомија (39121-00 [58]) 

• трактотомија (39121-00 [58]) 
 

АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
30 Лумбална процедура 

39000-00 Лумбална процедура 
’Рбетна дренажа со парацинтеза 
 

31 
 

Процедури за апликација, вградување или отстранување врз пршлен 
или интравертебрален дискус 

39013-00 Администрација на агенс во зиго-апофизен (фацет) зглоб 
Инјекција во зиго-апофизален зглоб на: 

• кортикостероид 

• локален анестетик 
 

39013-01 Администрација на агенс во костотрансферзен зглоб 
Инјекција во костотрансферзален зглоб на: 

• кортикостероид 

• локален анестетик 
 

40336-00 Администрација на хемонуклеолитик во дискус 
Инјекција на Хемопапаин во интравертебрален простор 
 

90027-00 Интрадискална терапија  
Интрадискална електротермална терапија [ИДЕТ] 
Интрадискална терапија (перкутана) со: 

• електротермален катетер 

• радиофрекфенција (термокоагулација) 
 

32 Епидурална инјекција 
▼0031  

 Вклучува: ’рбетна катетеризација 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка 
 
Не вклучува: епидурална инфузија (види блок [33]) 
 онаа за време на трудови и процедура за пораѓање (види блок [1333]) 
 онаа за оперативна анестезија (92508 [1909]) 
 

22035-03 Епидурална инјекција на локален анестерик 
22030-03 Епидурална инјекција на опоид 

90028-00 Епидурална инјекција на стероид 
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90018-00 Епидурална инјекција на друга или комбинирана терапевтска супстанција 

18230-00 Епидурална инјекција на невролитик 
39140-00 Епидурална инјекција на лиза за прирастоци 

 
Вклучува: епидурограм 
 
Забелешка: Се извршува под контрола со снимање. 
 

33 Епидурална инфузија 
▼0031  

 Вклучува: ’рбетна катетеризација 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка 
 
Не вклучува: епидурална инјекција (види блок [32]) 
 онаа за време на трудови и процедура за пораѓање (види блок [1333]) 
 онаа за оперативна анестезија (92508 [1909]) 
 

18216-00 Епидурална инфузија на локален анестетик 
18216-03 Епидурална инфузија на опоид 

90028-01 Епидурална инфузија на стероид 

18216-06 Епидурална инфузија на друга или комбинирана терапевтска супстанција 

34 Каудална инјекција 
▼0031  

 Вклучува: ’рбетна катетеризација 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка 
 
Не вклучува: каудална инфузија (види блок [35]) 
 онаа за време на трудови и процедура за пораѓање (види блок [1333]) 
 онаа за оперативна анестезија (92508 [1909]) 
 

22035-00 Каудална инјекција на локален анестетик 
22030-00 Каудална инјекција на опоид 

90028-02 Каудална инјекција на стероид 

90019-00 Каудална инјекција на друга или комбинирана терапевтска супстанција 

35 Каудална инфузија 
▼0031  

 Вклучува: ’рбетна катетеризација 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка 
 
Не вклучува: каудална инјекција (види блок [34]) 
 онаа за време на трудови и процедура за пораѓање (види блок [1333]) 
 онаа за оперативна анестезија (92508 [1909]) 
 

18216-09 Каудална инфузија на локален анестерик 
18216-12 Каудална инфузија на опоид 

90028-03 Каудална инфузија на стероид 

18216-15 Каудална инфузија на друга или комбинирана терапевтска супстанција 

36 Спинална инјекција 
▼0031 Инјекција во: 

• интратекален простор 

• ’рбетен субарахноиден простор 
 
Вклучува: ’рбетна катетеризација 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка 
 
Не вклучува:  каудална: 

• инфузија (види блок [35]) 

• инјекција (види блок [34]) 
’рбетна инфузија (види блок [37]) 

 онаа за време на трудови и процедура за пораѓање (види блок [1333]) 
 онаа за оперативна анестезија (92508 [1909]) 
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22035-06 ’Рбетна инјекција на локален анестерик 

Вклучува: интратекално тестирање 
 

22030-06 ’Рбетна инјекција на опоид 
Вклучува: интратекално тестирање 

 
90028-04 ’Рбетна инјекција на стероид 

Вклучува: интратекално тестирање 

 
90020-00 ’Рбетна инјекција на друга или комбинирана терапевтска супстанција 

Вклучува: интратекално тестирање 

 
18230-01 ’Рбетна инјекција на невролитик 
37 Спинална инфузија 
▼0031 Инфузија во: 

• интратекален простор 

• ’рбетен субарахноиден простор 
 
Вклучува:  интратекално тестирање 
 ’рбетна катетеризација 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка 
 
Не вклучува:  каудална: 

• инфузија (види блок [35]) 

• инјекција (види блок [34]) 
’рбетна инјекција (види блок [36]) 

 онаа за време на трудови и процедура за пораѓање (види блок [1333]) 
 онаа за оперативна анестезија (92508 [1909]) 

 

18216-18 ’Рбетна инфузија на локален анестерик 
18216-21 ’Рбетна инфузија на опоид 

90028-05 ’Рбетна инфузија на стероид 

18216-24 ’Рбетна инфузија на друга или комбинирана терапевтска супстанција 

38 ’Рбетна крвна закрпа 

18233-00 ’Рбетна крвна закрпа 
Епидурална инјекција на крв за крвна закрпа 
 

39 Вградување на ’рбетен катетер, уред или пумпа за инфузија 
▼0045  

 Забелешка: Се извршува заради ослободување од болка. 

39125-00 Вградување или замена на ’рбетен катетер 
Вградување или замена на катетер: 

• каудален 

• епидурален 

• интратекален 

• субарахноиден 
 
Не вклучува:  оној со: 

• инфузија на терапевтски агенс (види индекс: инфузија, ’рбетна) 

• инјекција на терапевтски агенс (види индекс: инфузија, ’рбетна) 

• вградување на всадива ’рбетна инфузија 

• уред (39127-00 [39]) 

• пумпа (39128-00 [39]) 

 
39127-00 Вградување на всадив уред за ’рбетна инфузија 

Замена на всадив уред за ’рбетна инфузија 
 
Вклучува: ’рбетна катетеризација 
 

39128-00 Вградување на всадива пумпа за ’рбетна инфузија 
Замена на всадива пумпа за ’рбетна инфузија 
 
Вклучува: ’рбетна катетеризација 
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40 Отстранување на ’рбетен катетер, уред или пумпа за инфузија 
▼0045  

90011-03 Остранување на ’рбетен катетер 
Не вклучува: она поврзано со всадив уред или пумпа за ’рбетна инфузија (90011-04 [40]) 
 она со замена (39125-00 [39]) 
 

90011-04 Отстранување на всадив уред или пумпа за ’рбетна инфузија 
 
Вклучува: отстранување на катетер 
 
Не вклучува: она со замена на всадив ’рбетен инфузионен: 

• уред (39127-00 [39]) 

• пумпа (39128-00 [39]) 
 

41 Вградување и отстранување на дрен за цереброспинална течност 
▼0634  

 Не вклучува: шант за цереброспинална течност (40006-00, 40009-05 [42], 40009-02 [56]) 

40018-00 Вградување на лумбален дрен за цереброспинална течност 
Вградување на надворешен лумбален дрен 
Замена на лумбален дрен за цереброспинална течност 
Ревизија на лумбален дрен за цереброспинална течност 
 

90008-00 Отстранување на лумбален дрен за цереброспинална течност 
 
Не вклучува: она со замена (40018-00 [41]) 
 

42 Вградување и отстранување на шант за цереброспинална течност 
 Не вклучува:  лумбален дрен за цереброспинална течност (40018-00, 9008-00 [41]) 

 ревизија на ’рбетен шант (40009-02 [56]) 
 

40006-00 Вградување на ’рбетен шант 
Вградување на лумбоперитонален шант 
 
Не вклучува: оној со ламинектомија (40342-00 [42]) 
 

40342-00 Вградување на шант за цереброспинална течност со ламинектомија 
Процедура која се извршува за сирингомиелија и хидромиелија 
 
Вклучува: сирингоперитонален шант 
 сирингоплеурален шант 
 

40009-05 
▼0634 

Отстранување на ’рбетен шант 
Отстранување на лумбоперитонален шант 
 
Не вклучува: она со замена (40009-02 [56]) 
 

43 
 

Вградување на ’рбетни електроди и невростимулатор за ублажување 
на болка 

39130-00 Перкутана вградување на епидурални електроди 
Перкутано: 

• поставување 

• замена 

• ревизија    на епидурални електроди 

• вградување 

• тунелизирање 
 
Вклучува: проба на стимулатор на дорсален столб 
 
Не вклучува: она со субкутана имплантација на ’рбетен невростимулирачки уред (39130-01 
[43]) 
 

39139-00 Вградување на епидурални електроди со ламинектомија 
Замена на епидурални електроди со отворен пристап 
Ревизија на епидурални електроди со отворен пристап 
 
Не вклучува: она со субкутано всадување на ’рбетен невростимулирачки уред (39139-01 [43]) 
 

39134-00 Субкутана имплантација на ’рбетен невростимулирачки уред/приемник 
Замена на субкутан ’рбетен невростимулирачки уред 
Ревизија на субкутан ’рбетен невростимулирачки уред 
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Субкутана имплантација на: 

• генератор на ’рбетен пулс 

• ’рбетен удед/приемник за (емитување) радиофрекфенција 
 
Не вклучува: она со вградување на епидурални електроди (39130-01, 39139-01 [43]) 
 

39130-01 Перкутана вградување на епидурални електроди со субкутана 
имплантација на ’рбетен невростимулирачки уред 

39139-01 Перкутана вградување на епидурални електроди со ламинектомија со 
субкутана имплантација на ’рбетен невростимулирачки уред 

44 Отстранување на ’рбетни електроди или невростимулатор 

39136-00 Отстранување на епидурални електроди 
 

Не вклучува:  она со замена: 

• со ламинектомија (39139-00 [43]) 

• перкутана (39130-00 [43]) 
 

39133-00 Отстранување на ’рбетен невростимулирачки уред 
 

Не вклучува: она со замена (39134-00 [43]) 
 

45 Кордотомија или миелотомија 

  
Не вклучува: перкутана ’рбетна кордотомија (39121-00 [58]) 
 

39124-00 Кордотомија 
’Рбетна трактотомија 
 
Вклучува: ламинектомија 
 

39124-01 Миелотомија 
 

Вклучува: ламинектомија 

 
39124-02 Процедура за отворање на дорзалниот корен (ДРЕЗ) 

Процедура за лезија на ДРЕЗ 
 

Вклучува: ламинектомија 

 
46 Декомпресија на вратен ’рбетен мозок 

  
Декомпресивна ламинектомија на вратен ’рбет 
 
Вклучува: вратна дисектомија 
 онаа за ’рбетна стеноза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ризолиза (40330-00 [49], 40330-01 [54]) 
 

40331-00 Декомпресија на вратен ’рбетен мозок, 1 ниво 

40332-00 Декомпресија на вратен ’рбетен мозок со предна фузија, 1 ниво 
 
Вклучува: коскен графт 
 земање материјал за графт преку истата инцизија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• внатрешна фиксација (48678-00, 48681-00, 48684-00 [1390]) 

• земање материјал за графт преку друга инцизија (47726-00 [1563]) 
  

40334-00 Декомпресија на вратен ’рбетен мозок, ≥2 ниво 

40335-00 Декомпресија на вратен ’рбетен мозок со предна фузија, ≥2 ниво 
 
Вклучува: коскен графт 
 земање материјал за графт преку истата инцизија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• внатрешна фиксација (48678-00, 48681-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

• земање материјал за графт преку друга инцизија (47726-00 [1563]) 
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47 Декомпресија на торакален и тораколумбален ’рбетен мозок 

  

Вклучува: онаа за ’рбетна стеноза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ризолиза (40330-00 [49], 40330-01 [54]) 

• ’рбетна фузија (48642-00, 48645-00, 48648-00, 48651-00, 48660-00, 48669-00 [1389]) 

 
40345-00 Декомпресија на торакален ’рбетен мозок со костотрансверзектомија 

 
Вклучува: отстранување на ребро 
 торакална дисектомија 
 

40348-00 Декомпресија на торакален ’рбетен мозок со торакотомија 
 

Вклучува: отстранување на ребро 
 торакална: 

• дисектомија 

• вертебректомија 
 

40351-00 Предна декомпресија на тораколумбален ’рбетен мозок 
 

Вклучува: дисектомија 

• лумбална 

• торакална 
 

48 Декомпресија на лумбален ’рбетен канал 

  

Вклучува: декомпресија 

• предна 

• задна 
дисектомија 
ламинектомија 
онаа за ’рбетна стеноза 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ризолиза (40330-00 [49], 40330-01 [54]) 
 
Не вклучува: Предна декомпресија на тораколумбален ’рбетен мозок (40351-00 [47]) 
 

90024-00 Декомпресија на лумбален ’рбетен канал, 1 ниво 

90024-01 Декомпресија на лумбален ’рбетен канал, ≥2 ниво 

49 
 

Други инцизиски процедури на структури на ’рбетен канал или на 
’рбетен мозок 

90031-00 Инцизија и дренажа на ’рбетен канал или на структури на ’рбетен мозок 
Дренажа на хематом на ’рбетен мозок: 
• епидурална 

• на мозочна обвивка 

• субдурална 
 

40330-00 ’Рбетна ринолиза 
Декомпресија на корени на ’рбетни нерви 
’Рбетна: 

• фораменотомија 

• ризотомија 
 
Вклучува: изложување на корени на ’рбетен нерв на 1 или повеќе нивоа 
 
Не вклучува: онаа со ламинектомија (40330-01 [54]) 
 

40112-00 Ослободување на конгенитално сраснат ’рбетен мозок 
Забелешка: Се извршува за: 

• диастематомиелија 

• липоменингоцела 
 

90009-00 
▼0039 

Постоперативно повторно отворање на местото на ламинотомија или 
ламинектомија 
Забелешка: Се извршува за: 

• крварење 

• инфекција 
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ЕКСЦИЗИЈА 

50 Биопсија на ’рбетен мозок или обвивка на ’рбетен мозок 

90010-00 Биопсија на ’рбетен мозок или на обвивка на ’рбетен мозок 
Биопсија на ’рбетна лезија: 

• екстрадурална 

• интрадурална 
 

51 Дисектомија поради рекурентни лезии на дискус 

 Дисектомија преку: 

• ламинектомија за рекурентни 

• ламинотомија дискусни лезии 
ексцизија на интервертебрален дискус 
 
Не вклучува: онаа со протеза на интервертебрален диск (види блок [59]) 

 
40303-00 Дисектомија поради рекурентни лезии на дискус, 1 ниво 

40303-01 Дисектомија поради рекурентни лезии на дискус, ≥2 ниво 

52 Друга дисектомија 

 Ексцизија на интервертебрален дискус 
 
Не вклучува:  дисектомија поради рекурентни лезии на дискус (40303 [51]) 
 ламинектомија со вградување на шант за цереброспинална течност (40342-00 

[42]) 
 онаа со протеза на интервертебрален дискус (види блок [59]) 
 

48636-00 Перкутана лумбална дисектомија 

40333-00 Цервикална дисектомија, 1 ниво 
 

Не вклучува: онаа со декомпресија на цервикален ’рбетен мозок (40331-00, 40332-00 [46]) 
 

40333-01 Цервикална дисектомија, ≥2 ниво 
 

Не вклучува: онаа со декомпресија на цервикален ’рбетен мозок (40334-00, 40335-00 [46]) 

 
40300-00 Дисектомија, 1 ниво 

Дисектомија 1 ниво преку: 

• ламинектомија 

• ламинотомија 
 
Не вклучува: перкутана лумбална дисектомија (48636-00 [52]) 
 онаа на цервикален интервертебрален дискус (40333-00 [52]) 
 онаа со декомпресија на: 

• лумбален ’рбетен мозок (90024-00 [48]) 

• торакален или тораколумбален ’рбетен мозок (40345-00, 40348-00, 40351-00 
[47]) 

 

40300-01 Дисектомија, ≥2 ниво 
Дисектомија ≥2 ниво преку: 

• ламинектомија 

• ламинотомија 
 
Не вклучува: перкутана лумбална дисектомија (48636-00 [52]) 
 онаа на цервикален интервертебрален дискус (40333-00 [52]) 
 онаа со декомпресија на: 

• лумбален ’рбетен мозок (90024-01 [48]) 

• торакален или тораколумбален ’рбетен мозок (40345-00, 40348-00, 40351-00 
[47]) 

 

53 Отстранување на ’рбетна лезија 

 Вклучува: онаа преку ламинектомија 
 

40309-00 Отстранување на ’рбетна екстрадурална лезија 
Отстранување на ’рбетен екстрадурален: 

• апцес 

• тумор 
 

40318-00 Ексцизија на ’рбетна артериовенска малформација 
Спојување на ’рбетна артериовенска малформација 
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40318-01 Отстранување на ’рбетна интрамедуларна лезија 
Ексцизија на ’рбетен интрамедуларен тумор 
 

40312-00 Отстранување на ’рбетна интрадурална лезија 
Отстранување на ’рбетен:  

• интрамедуларен тумор 

• менингом 
 
Не вклучува: ексцизија на: 

• аретериовенска малформација (40318-00 [53]) 

• интрамедуларна лезија (40318-01 [53]) 

• лезија на краниоцервикален спој (40315-00 [59]) 

 
54 
 

Други процедури си ексцизија на структури на ’рбетен канал или на 
’рбетен мозок 

40330-01 ’Рбетна ризолиза со ламинектомија 
Декомпресија на корени на ’рбетен нерв со ламинектомија 
’Рбетна ризотомија со ламинектомија 
 
Вклучува: изложување на корени на ’рбетен нерв на 1 или повеќе нивоа. 
 

ПОПРАВКА 
 
55 Поправка на структури на ’рбетен канал или на ’рбетен мозок 

40100-00 Поправка на ’ребетна менингоцела 
Ексцизија и затворање на ’рбетна менингоцела 

  
40103-00 Поправка на миеломенингоцела  

Ексцизија и затворање на миеломенингоцела 
 
Вклучува: кожна ресичка 
 З – пластика 
 

90011-02 Други репарации на ’рбетен канал или на структури на ’рбетен мозок 
Поправка на: 

• ’рбетен мозок неспецифицирана на друго место 

• обвивка на ’рбетен мозок неспецифицирана на друго место 
 

РЕВИЗИЈА 

56 
 

Ревизиони процедури на структури на ’рбетен канал или ’рбетен 
мозок 

39125-01 Ревизија на ’рбетен катетер 

39126-00 Ревизија на всадлив уред за ’рбетна инфузија 

39126-01 Ревизија на всадлива пумпа за ’рбетна инфузија 

40009-02 Ревизија на ’рбетен шант 
Замена на ’рбетен шант 
Ревизија на лумбоперитонален шант 
 
Не вклучува: ревизија на дистално перитонално место (90330-00 [1001]) 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
58 Функционална ’рбетна стереотактичка процедура 
▼0633 

 

39121-00 Функционална ’рбетна стереотактична процедура 
Перкутана ’рбетна: 

• кордотомија 

• трактотомија 
 
Вклучува: ангиографија 
 апликација на рамка 
 определување координати со помош на компјутер 
 компјутеризирана томографија (КТ) 
 лумбална пункција 
 магнетна резонанца (МРИ) 
 физиолошка локализација 
 продукција на лезија 
 стимулација на ’рбетен мозок 
 таргетирање 
 

59 Други процедури на структури на ’рбетен канал или на ’рбетен мозок 
40315-00 Процедура за лезија на краниоцервикалниот спој, трансорален пристап 

Дренажа на апцес на краниоцервикален спој 
Ексцизија на телото на вториот цервикален пршлен или одоноиден процес поради лезија на 
краниоцервикалниот спој 
Отстранување тумор на краниоцервикален спој 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• стабилизација на вториот цервикален пршлен (40316-00 [1390]) 
 

96192-00 Вградување на протеза на интервертебралниот дискус, 1 ниво 
Вградување на вештачки интервертебрален дискус, 1 ниво 
 
Вклучува: дисектомија 
 внатрешна фиксација 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• декомпресија на ’рбетен мозок (40331-00, 49334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 
 

96192-01 Вградување на протеза на интервертебралниот дискус, ≥2 ниво 
Вградување на вештачки интервертебрален дискус, ≥2 ниво 
 
Вклучува: дисектомија 
 внатрешна фиксација 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• декомпресија на ’рбетен мозок (40331-00, 49334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 

 
96192-02 Ревизија на протеза на интервертебралниот дискус, 1 ниво 

Замена на вештачки интервертебрален дискус, 1 ниво 
 
Вклучува:  дисектомија 
 внатрешна фиксација 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• декомпресија на ’рбетен мозок (40331-00, 49334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 
 

96192-03 Ревизија на протеза на интервертебралниот дискус, ≥2 ниво 
Замена на вештачки интервертебрален дискус, ≥2 ниво 
 
Вклучува:  дисектомија 
 внатрешна фиксација 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• декомпресија на ’рбетен мозок (40331-00, 49334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 

 
96192-04 Отстранување на протеза на интервертебралниот дискус, 1 ниво 

Отстранување на вештачки интервертебрален дискус, 1 ниво 
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96192-05 Отстранување на протеза на интервертебралниот дискус, ≥2 ниво 
Отстранување на вештачки интервертебрален дискус, ≥2 ниво 

 
90011-00 Други дијагностички процедури на ’рбетен канал или на структури на 

’рбетен мозок 
 
Забелешка: За нехируршки дијагностички интервенции види Поглавје 19. 
 

90011-01 Други процедури на ’рбетен канал или на структури на ’рбетен мозок 
Киретажа на ’рбетен мозок или на обвивка на “рбетен мозок 
Дебридман на ’рбетен мозок или на обвивка на “рбетен мозок 
Испитување на: 

• ’рбетен канал неспецифицирано поинаку 

• ’рбетен нерв неспецифицирано поинаку 
Отстранување на страно тело од ’рбетен канал 
 

ПЕРИФЕРЕН НЕРВЕН СИСТЕМ 
 

Вклучува: периферни (краниални) (’рбетни) нерви 
 симпатички нерви 
 

АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
60 Администрација на анестетик околу кранијален нерв 

 Блокирање на кранијален нерв со анестетик. 
 
Забелешка: се применува за контрола на болка 
 
Не вклучува: онаа за оперативна анестезија (види блок [1909] 
 

18234-00 Администрација на анестетик околу примарна гранка на тригеминалниот 
нерв 

18236-00 Администрација на анестетик околу периферна гранка на тригеминалниот 
нерв 

18238-00 Администрација на анестетик околу фацијален нерв 
 

Не вклучува: перибуларна инјекција (18240-00 [60]) 
 ретробуларна инјекција (18240-00 [60]) 
 

18240-00 Ретробулбарна или перибулбарна администрација на анестетик 
18244-00 Администрација на анестетик околу вагус 

18246-00 Администрација на анестетик околу глософарингеус 

18250-00 Администрација на анестетик околу ’рбетниот акцесориус 

90023-00 Администрација на анестетик околу друг кранијален нерв 

61 Администрација на невролитик во кранијален нерв 

 Блокирање на кранијален нерв со анестетик. 
 
Забелешка: се применува за контрола на болка 

 
39100-00 Администрација на невролитик во примарна гранка на тригеминалниот 

нерв 
Инјектирање на: 

• алкохол 

• фенол 
 

18290-00 Администрација на невролитик во друг кранијален нерв 

62 Администрација на агенс во задната примарна гранка на ’рбетен нерв 

 Забелешка: се применува за контрола на болка 
 

39013-02 Администрација на анестетик околу примарна задна гранка на ’рбетниот 
нерв  
Инјектирање на анестетик околу медијалната гранка на задната примарна гранка на ’рбетниот 
нерв 
 
Не вклучува: онаа за оперативна анестезија (види блок [1909] 
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39013-03 Администрација на невролитик во примарна задна гранка на ’рбетниот 
нерв  

63 Администрација на анестетик околу друг периферен нерв 

 Блокирање на друг периферен нерв со анестетик. 
 
Вклучува: администрација околу ’рбетна нервна: 

• гранка 

• плексус 

• корен 
 
Забелешка: се применува за контрола на болка 
 
Не вклучува: она: 

• за оперативна анестезија (види блок [1909] 

• во: 

• кранијален нерв (види блок [60], 18282 [65]) 

• задна примарна гранка на ’рбетен нерв (39013-02 [61]) 

• симпатички нерв (18280, 18284, 18286, 18288 [65]) 
 

18242-00 Администрација на анестетик околу тилен нерв 

18252-00 Администрација на анестетик околу цервикален плексус 

18248-00 Администрација на анестетик околу френичен нерв 

18254-00 Администрација на анестетик околу брахиален плексус 

18266-00 Администрација на анестетик околу улнарен нерв 

18266-01 Администрација на анестетик околу радијален нерв 

18266-02 Администрација на анестетик околу нерв медијанус 

18256-00 Администрација на анестетик околу супраскапуларен нерв 

18258-00 Администрација на анестетик околу единечен меѓуребрен нерв 

18260-00 Администрација на анестетик околу повеќе меѓуребрени нерви 

18262-00 Администрација на анестетик околу илиохипогастричен нерв 

18262-01 Администрација на анестетик околу илиоингвинален нерв 

18262-02 Администрација на анестетик околу генитофеморален нерв 

18268-00 Администрација на анестетик околу обтураторен нерв 

18270-00 Администрација на анестетик околу феморален нерв 

18272-00 Администрација на анестетик околу нерво сафенус 

18278-00 Администрација на анестетик околу исхијадичен нерв 

18272-01 Администрација на анестетик околу заден тибијален нерв 

18272-02 Администрација на анестетик околу поплитеален нерв 

18272-03 Администрација на анестетик околу сурален нерв 

18264-00 Администрација на анестетик околу пуденијален нерв 

18274-00 Администрација на анестетик околу паравертебрален цервикален нерв 
Администрација на анестетик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 
 
Не вклучува: онаа на повеќе нивоа (18276-00 [63]) 
 

18274-01 Администрација на анестетик околу паравертебрален торакален нерв 
Администрација на анестетик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 
 
Не вклучува: онаа на повеќе нивоа (18276-00 [63]) 

 
18274-02 Администрација на анестетик околу паравертебрален лумбален нерв 

Администрација на анестетик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
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Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 
 
Не вклучува: онаа на повеќе нивоа (18276-00 [63]) 

 
18274-03 Администрација на анестетик околу паравертебрален сакрален нерв 

Администрација на анестетик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 
 
Не вклучува: онаа на повеќе нивоа (18276-00 [63]) 

 
18274-04 Администрација на анестетик околу паравертебрален кокцигеален нерв 

Администрација на анестетик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 
 
Не вклучува: онаа на повеќе нивоа (18276-00 [63]) 

 
18276-00 Администрација на анестетик околу паравертебрални кокцигеални нерви, 

повеќе нивоа 
Администрација на анестетик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 
 

90022-00 Администрација на анестетик околу друг периферен нерв 

64 Администрација на невролитик во друг периферен нерв 

 Блокирање на друг периферен нерв со невролитик. 
 
Вклучува: администрација околу ’рбетна нервна: 

• гранка 

• плексус 

• корен 
 
Не вклучува: она во: 

• кранијален нерв (види блок [61]) 

• задна примарна гранка на ’рбетен нерв (39013-03 [62]) 

• симпатички нерв (види блок [66]) 

 
18292-00 Администрација на невролитик во друг периферен нерв 

Администрација на невролитик во: 

• ганглија на дорсален корен 

• интервертибрален отвор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативна компјутеризирана томографија (57341-00 [1966]) 

 
65 Администрација на лек околу симпатичкиот нервен систем 

 Хемиска аблација на симпатички синџир 
Хемиска симпатектомија             со анестетик или симпатолитик 
Блокада на симпатички нервен систем 
 

18280-00 Администрација на анестетик околу сфенопалатинена ганглија 

18282-00 Администрација на анестетик околу кароитиден синус нерв 
 

Не вклучува: онаа заедно со хируршка процедура – испуштен код. 
 

18288-00 Администрација на анестетик околу целијачен плексус 

18288-01 Администрација на анестетик околу спланхиничен нерв 
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18284-00 Администрација на анестетик околу вратниот дел на симпатичкиот нервен 
систем 
Администрација на анестетик околу ѕвестдеста ганглија 

18286-00 Администрација на анестетик околу торакалниот дел на симпатичкиот 
нервен систем 

18286-01 Администрација на анестетик околу лумбалниот дел на симпатичкиот 
нервен систем 

18286-02 Администрација на анестетик околу друг симпатички нерв 

90029-00 Администрација на симпатолитик 
Администрација (интра-артеријална) (интравенска) на: 

• гванетедин 

• фентоламин 
 

66 Администрација на невролитик во симпатичкиот нервен систем 

 Хемиска аблација на симпатички синџир 
Хемиска симпатектомија             со невролитик 
Блокада на симпатички нервен систем 
 

18292-01 Администрација на невролитик во сфенопателна ганглија 

18294-00 Администрација на невролитик во целијачен плексус 

18294-01 Администрација на невролитик во висцерален нерв 

18298-00 Администрација на анестетик во вратниот дел на симпатичкиот нервен 
систем 
Администрација на анестетик во ѕвестдеста ганглија 

 
18298-01 Администрација на анестетик во торакалниот дел на симпатичкиот нервен 

систем 
18296-00 Администрација на анестетик во лумбалниот дел на симпатичкиот нервен 

систем 
18292-02 Администрација на анестетик во друг симпатички нерв 

67 Имплантација и отстранување на периферен невростимулатор 

90012-00 Имплантација на периферен невростимулатор 
Замена на периферен невростимулатор. 
 

90012-01 Отстранување на периферен невростимулатор 
 
Не вклучува: она со замена (90012-00 [67]) 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
68 Испитување на брахијален плексус 

39333-00 Испитување на брахијален плексус 
 
Не вклучува: она со било која друга процедура на брахијален плексус – испуштен код 

 
69 Инцизија на обвивка на оптички нерв 

42548-00 Инцизија на обвивка на оптички нерв 
Декомпресија на оптички нерв 
Инцизија на обвивка на оптички нерв 
 

Не вклучува: она со хирургија на базата на черепот (39646-00 [17]) 
 

70 Ганглиотомија на тригеминус 

 Екстракранијална ганглиотомија на тригеминус 

39109-00 Радиофрекфенциска ганглиотомија на тригеминус 
Радиофрекфенциска аблација 
 

39109-01 Ганглиотомија на тригеминус со компресија со балон 

39109-02 Ганглиотомија на тригеминус инјектирање 
Инјектирање на: 

• алкохол 

• глицерол 
 

71 Перкутана невротомија на примарна задна гранка на ’рбетен нерв 
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39115-00 Перкутана невротомија на примарна задна гранка на ’рбетен нерв 
Вклучува: секое поврзано блокирање на ’рбетен, епидурален или регионален нерв 
 

72 Перкутана невротомија на друг периферен нерв 

  
Не вклучува:  онаа на: 

• примарна задна гранка на ’рбетен нерв (39115-00 [71]) 

• тригеминален нерв (ганглија) (39109 [70]) 
 

39118-00 Перкутана невротомија со радиофрекфенција поради денервација на 
фасетен зглоб 
 
Вклучува: радиофрекфенциска: 

• аблација 

• сонда 
 

39323-00 Друга перкутана невротомија со радиофрекфенција 
 
Вклучува: радиофрекфенциска: 

• аблација 

• генератор на лезија 
термокоагулација 

 

39118-01 Перкутана невротомија со крио постапка поради денервација на фасетен 
зглоб 
 
Вклучува: криоаблација 
 крионевротомија 

  
39323-01 Друга перкутана невротомија со крио постапка 

 
Вклучува: криоаблација 
 крионевротомија 

  
73 Поделба на интракранијален нерв 

39106-00 Поделба на интракранијален тригеминален нерв 
Ганглионектомија на ганглион на Гасер 
Интракранијална: 

• невректомија поради тригеминална невралгија 

• тригеминална невроктомија 
Секција на интракранијален тригеминален нерв 
 

39500-00 Интракранијално пресекување на вестибуларен нерв 
Интракранијална поделба на вестибуларен нерв 
 
Вклучува: она преку задна кранијална јама 
 
Не вклучува: она преку: 

• ретролавиринтен пристап (41596-00, 41596-02 [331]) 

• транславиринтен пристап (41593-00 [331]) 
 

90021-00 Пресекување на друг интракранијален нерв 

74 Поделба на периферен нерв 

 Не вклучува: онаа на обвивка на оптички нерв (42548-00 [69]) 
 

39324-01 Отворена невротомија на површински периферен нерв 

39327-01 Отворена невротомија на длабок периферен нерв 
Отворена невротомија на: 

• екстракранијален нерв 

• примарна задна гранка на ’рбетен нерв 
 
Не вклучува: поделба на симпатички нерв (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81]) 
 

75 Декомпресија на интракранијален нерв 

41569-00 Интракранијална декомпресија на фацијален нерв 
 
Не вклучува: онаа со делумна ресекција на темпорална коска (41584-01 [324]) 
 

39112-00 Интракранијална декомпресија на друг кранијален нерв 
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Интракранијална декомпресија на тригеминлен нерв 

76 Ослободување на карпален и тарзален тунел 

 Невролиза поради синдром на карпален и тарзален тунел 

39331-00 Ендоскопско ослободување на карпалниот канал 
Ендоскопска: 

• декомпресија на медијален нерв 

• поделба на трансферзален карпален лигамент 
 

39331-01 Ослободување на карпалниот канал 
Отворена: 

• декомпресија на медијален нерв 

• поделба на трансферзален карпален лигамент 
  

39330-01 Ослободување на тарзалниот канал 

77 Отворена невролиза на периферен нерв и нервно стебло 

39312-00 Отворена невролиза на интерфасцикуларен периферен нерв 

39330-00 Отворена невролиза на интерфасцикуларен периферен нерв, 
некласифицирана на друго место 
Декомпресија на периферен нерв неспецифицирана на друго место 
 
Не вклучува: онаа со транспозиција на нерв (39321-00 [83]) 

ДЕСТРУКЦИЈА 

78 Деструкција на нерв 

52824-00 Криотерапија на периферни гранки на тригеминален нерв 
 
Забелешка: се извршува заради ослободување од болка. 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
79 Биопсија на нерв 

90013-00 Биопсија на нерв 

80 Отстранување на лезија на нерв 

39324-02 Отстранување на лезија од површински периферен нерв 
Ексцизија на периферен невром од површински периферен нерв 
 
Не вклучува:  интракранијален невробластом (43987-02 [80]) 
 Мортонов невром (49866-00 [1534]) 
 

39327-02 Отстранување на лезија од длабок периферен нерв 
Ексцизија на периферен невром од површински периферен нерв 
Отстранување на тумор од кранијален нерв 
 
Не вклучува:  интракранијален невробластом (43987-02 [80]) 
 Мортонов невром (49866-00 [1534]) 
 отстранување на тумор од церебелопонтин агол 

 
43987-02 Ексцизија на неоплазма, некласифицирана на друго место 

 
Не вклучува:  интра абдоменален невробластом (43987-01 [989]) 
 интра торакален невробластом (43987-00 [563]) 
 

81 Хируршка симпатектомија 

 Поделба на симпатички нерв 
Невректомија на симпатички нерв 
 
Не вклучува: реоперација на претходна хируршка симпатектомија (35006-00, 35009-00, 

90015-00 [85]) 
 

35003-00 Вратна хируршка симпатектомија 

35003-01 Торакална хируршка симпатектомија 

35000-00 Лумбална хируршка симпатектомија 

35012-00 Сакрална хируршка симпатектомија 
Предсакрална хируршка симпатектомија 
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90014-00 Друга хируршка симпатектомија 

Периартеријална хируршка симпатектомија 
Хируршка ганглионектомија 

• сфенопалатин 

• симпатички неспецифицирана на друго место 
 

82 Друга периферна невректомија 

39324-00 Невректомија на површински периферен нерв 
 
Не вклучува: интракранијална невректомија поради тригеминална невралгија (39106-00 [73]) 
 

39327-00 Невректомија на длабок периферен нерв 

ПОПРАВКА 
 
83 Поправка на нерв или на нервно стебло 

 Не вклучува: секундарна поправка (39303, 39309 [84]) 
 

39300-00 Примарна поправка на нерв 
Анастомоза на нерв 
Сутура на нерв 
 
Не вклучува:  анастомоза на: 

• фациоакцесорриусен нерв (39503-01 [83]) 

• фациохипоглосален нерв (39503-00 [83]) 
 

39306-00 Примарна поправка на стеблото на нерв 
Анастомоза на нервно стебло 
Сутура на нервно стебло 

 
39503-00 Анастомоза на фациохипоглосалниот нерв 

39503-01 Анастомоза на фацио-акцесориусниот нерв 

39318-00 Нервен графт 
Вклучува: земање нерв за графт 
 

39315-00 Нервен графт на нервно стебло 
Нервен графт до стебло на периферен нерв 
 

Вклучува: земање нерв за графт 
 

39321-00 Транспозиција на нерв 
 

Вклучува: невролиза 

 
РЕВИЗИЈА 
 
84 Секундарна поправка на нерв или нервно стебло 

 Секундарна поправка на нерв или нервно стебло со: 

• анастомоза 

• графт 
• сутура 
 

39303-00 Секундарна поправка на нерв 

39309-00 Секундарна поправка на стеблото на нерв 

РЕОПЕРАЦИЈА 
 
85 Реоперација на претходна симаптектомија 

 Вклучува:  онаа по претходна хемиска симпатектомија 
 онаа поради претходна некомплетна хируршка симатектомија 
 

35006-00 Вратна хируршка симпатектомија, реоперација 

35006-01 Торакална хируршка симпатектомија, реоперација 

35009-00 Лумбална хируршка симпатектомија, реоперација 

35009-01 Сакрална хируршка симпатектомија, реоперација 
Парасакрална хируршка симпатектомија, реоперација 
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90015-00 Друга хируршка симпатектомија, реоперација 

Периартеријална хируршка симпатектомија 
Сфенопалатинска хируршка ганглионектомија реоперација 
Симпатичка хируршка ганглионектомија 
 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
86 Други процедури на нерви 

90016-00 Други дијагностички процедури на нерви 
Забелешка: за нехируршки дијагностички процедури види Поглавје 19 
 

90016-01 Други процедури на нерви 
Невроректаза 
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ПОГЛАВЈЕ 2 
 

ПРОЦЕДУРИ НА ЕНДОКРИНОЛОШКИ СИСТЕМ (БЛОКОВИ 
110-129) 
 
ТИРОИДНА И ПАРАТИРОИДНА ЖЛЕЗДА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
110 
 

Процедури за апликација, вградување или отсранување на тироидна или 
паратироидна жлезда 

90047-00 Сукција на тироидна жлезда 
Перкутана (иглеста) дренажа на паратироидна жлезда 
 
Не вклучува: 

• Сукциoна биопсија на тироида (30094-10[112]) 

• Дренажа со инцизија (90047-01 [111]) 

• Постоперативна сукција на тироида (90047-02[111]) 
 
 

 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
111 Процедури за инцизија на тироидна жлезда 
90047-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
90047-02 
0039 

Инцизија на тироидна жлезда 
Дренажа на хематом со инцизија 
Испитување на тироидна жлезда со инцизија 
Отстранување на страно тело 
Тироидотомија 
 
Не вклучува: 

• Постоперативно испитување (90047-02[111]) 

• Отстранување на хематом со сукција (90047-00 [110]) 
 

 
Повторно отварање на рана на тироидна жлезда 
Повторно отворање на рана на тироидна жлезда за: 

• Контрола на постоперативна хеморагија 

• Проверка 

• Испитување 

• Отстранување на хематом 

 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
112 Биопсија на паратироидна или тироидна жлезда 
30094-01 
 
30075-02 
 
30094-10 
 
30075-03 

Перкутана (иглеста) биопсија на паратироидна жлезда 
 
Биопсија на паратироидна жлезда 
 
Перкутана (иглеста) биопсија на тироидна жлезда 
 
Биопсија на тироидна жлезда 
 

113 
 

Паратироидектомија 
Паратироидектомија за хиперпаратиреоидизам  

30315-00 
 
 

30315-01 

Субтотална паратироидектомија 
Парцијална паратироидектомија 
 

Тотална паратироидектомија 
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114 Субтотална тироидектомија 
30310-00 
 
 
 
 
 
 
30308-00 
 
 
 
 
 
30309-00 
 
 
 
 
 
30297-01 
 
 
 
90046-00 

Субтотална тиреидектомија, унилатерлана 
Ексцизија на лезија на тироидна жлезда 
Парцијална тиреидектомија, унилатерална 
 
Не вклучува: 

• Онаа која следела по претходната операција на тироидот (30297-01[114]) 

• Онаа за тиреотоксикоза (30309-00 [114]) 
 

Субтотална тиреидектомија, билатерлна 
Парцијална тиреидектомија, билатерална 
 
Не вклучува: 

• Онаа која следела по претходен оперативен зафат на тироидот (30297-01[114]) 

• Онаа за тиреотоксикоза (30309-00 [114]) 
 
 

Субтотална тиреидектомија за тиреотоксикоза 
Парцијална тиреоидектомија за тиреотоксикоза 
 
Не вклучува: 

• Онаа која следела по претходен оперативен зафат на тироидот (30297-01[114]) 
 
 

Субтотална тиреидектомија, по претходен оперативен зафат на тироидна 
жлезда 
Парцијална тиреоидектомија по претходен оперативен зафат на тироидна жлезда 
 

Субтотална тиреидектомија, субстернално 
 

115 Тотална тироидектомија 
30306-00 
 
 
 
 
 
30296-00 
 
 
 
 
 
30297-00 
 
 
 
 
90046-01 
 

Тотална тироидна лобектомија, унилатерлана 
Хемитироидектомија 
 
Не вклучува: 

• Онаа која следела по претходната операција на тироидот (30297-01[115]) 
 
 

Тотална тиреидектомија 
Тироидна лобектомија, билатерална 
 
Не вклучува: 

• Онаа која следела по претходен оперативен зафат на тироидот (30297-01[115]) 
 
 

Тотална тиреидектомија, по претходен оперативен зафат на тироидна 
жлезда 
Тироидна лобектомија, билатерална, по претходен оперативен зафат на тироидна жлезда 
 
 
 

Тотална тиреидектомија, субстернално 
 

116 Други процедури за ексцизија на тироидна или паратироидна жлезда 
30313-00   
 
 
30314-00                   
                           

Ексцизија на тироглосална циста 
Процедура на Sistrunk 
 

Радикална ексцизија на тироглосална циста или фистула 
 
 Вклучува:ексцизија на: 

• Ексцизија на хиоидна коска 

• Тироглосален канал 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
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117 Други процедури на тироидна и паратироидна жлезда 
90040-00 
 
90041-00 

Други процедури на паратироидна жлезда 
 
Други процедури на тироидна жлезда 

 
НАДБУБРЕЖНА ЖЛЕЗДА 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
118 Биопсија на надбубрежна жлезда 
30094-02 
 
30075-04 

Перкутана (иглеста) биопсија на надбубрежна жлезда 
 
Биопсија на надбубрежна жлезда 

119 
  

Адреналектомија 
Вклучува: за лезија на надбубрежна жлезда 

36500-00 
 
36500-01 
 
 
36500-02 

Парцијална адреналектомија 
 
Тотална адреналектомија, унилатерално 
Адреналектомија, неспецифицирана поинаку 

 
Тотална адреналектомија, билатерално 

 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
121 Други процедури на надбубрежна жлезда 
90042-02 
 

 

Други процедури на надбубрежна жлезда 
Испитување на полето на надбубрежната жлезда 

 
 
 
ЕПИФИЗНА ЖЛЕЗДА 
 
122 Процедури за ексцизија на епифизна жлезда 
30094-11 
 
30075-08 
 
39712-01 

Перкутана (иглеста) биопсија на епифизна жлезда 
 
Биопсија на епифизна жлезда 

 

Отстранување на лезија на пинеално тело 
Отсртанување на пинеалома 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
123 Други процедури на епифизна жлезда 
90043-00 
 

 

Други процедури на епифизна жлезда 
Испитување на полето на епифизна жлезда 

 
 
ХИПОФИЗА 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
124 Биопсија на хипофиза 
30075-05 
 
30075-06 
 
 
 

Биопсија на хипофиза, трансфронтален пристап 
 
Биопсија на хипофиза, трансфеноидален пристап 
 
Вклучува: 

• Трансетмоидален пристап  

• Трансназален пристап 
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125 Други процедури за ексцизија на хипофиза 

39712-02 
 

39715-00 
 
 
 
 
 

39715-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39715-02 
 
 
 
 
 

39715-03 
 
 
 

 

Отстранување на краниофарингиом 
 

Парцијална ексцизија на хипофиза, транскранијален пристап 
Отстранување на лезија на хипофиза со транскранијален пристап 
 
Не вклучува: 

• Краниофарингиом (39712-02 [125]) 
 

  Парцијална ексцизија на хипофиза, трансфеноидален пристап 
    Отстранување на лезија на хипофиза со трансфеноидален пристап 
 
Вклучува: 

• Транетмоидален пристап 

• Трансназален пристап 
 

Исклучува 

• Отстранување на краниофарингиом (39712-02[125]) 
 

  Тотална ексцизија на хипофиза, транскранијален пристап 
 
Исклучува 

• Отстранување на краниофарингиом (39712-02[125]) 
 
 

Тотална ексцизија на хипофиза, трансфеноидален пристап 
 
Исклучува 

• Отстранување на краниофарингиом (39712-02[125]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
126 Други процедури на хипофиза 
90044-00 Други процедури на хипофиза 

Испитување на хипофизна јамичка 
 
 

 
ТИМУС 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
127 Биопсија на тимус 
30094-12 
 
30075-07 

Перкутана (иглеста) биопсија на тимус 
 

Биопсија на тимус 
 
 

128 Отстранување на тимус 
 Отстранување на тимома 

Тимектомија 

 
90049-00 
 
38446-00 
 
38446-01 
 
 
30320-01 
 
38449-02 

Медиастиноскопска тимектомија 
 
Отстранување на тимус преку торактомија 
 
Отстранување на тимус преку стернотомија 
Отстранување на тимус  

 
Отстранување на тимус преку медиастиномија 
 
Отстранување на тимус преку цервикс 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
129 Други процедури на тимус 
90045-00 Други процедури на тимус 

Испитување на поле на тимус 
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ПОГЛАВЈЕ 3 
 

ПРОЦЕДУРИ НА ОКО И ПРИПОЈНИ ДЕЛОВИ (БЛОКОВИ 
160-256) 
 
ОЧНО ЈАБОЛКО 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
160 Испитување на очно јаболко 

42503-00 Офталмолошки преглед 
 
Вклучува:  слит лампа (биомикроскоп) 
 
Не вклучува: испитување на: 

• око, со импресиона цитологија на корнеа (11235-00 [1835]) 

• оптичко дно (11212-00 [1835]) 
                    онаа со било која друга процедура на око – кодот се изостава 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
161 Процедури на ексцизија на очно јаболко 

42512-00 Евисцерација на очно јаболко без имплант 
Евисцерација на очно јаболко, неспецифицирана на друго место 
 

42515-00 Евисцерација на очно јаболко со вградување на интрасклерална топка или 
'рскавичен имплант 
 

42506-00 Енуклеација на очно јаболко без имплант 
Енуклеација на очно јаболко, неспецифицирана на друго место 
 

42506-01 Енуклеација на очно јаболко со сферичен имплант 
 

42509-00 Енуклеација на очно јаболко со интегриран имплант 
Енуклеација на очно јаболко со интегриран имплант во Тенонова капсула со сврзување на 
мускули 
 

42510-00 Енуклеација на очно јаболко со хидроксиапатитен (coralline) имплант 
Енуклеација на очно јаболко со хидроксиапатитен (coralline) имплант во Тенонова капсула со 
сврзување на мускули 

 
ПОПРАВКА 
 
162 Поправка на перфорантна рана на очно јаболко 

42551-00 Поправка на перфорантна рана на очно јаболко со шиење на корнеална 
лацерација 
 
Не вклучува: поправка на перфорантна рана вклучувајќи интраокуларни структури (42554-00, 

42557-00 [162]) 

 
42551-01 Поправка на перфорантна рана на очно јаболко со шиење на склерална 

лацерација 
 
Не вклучува: поправка на перфорантна рана вклучувајќи интраокуларни структури (42554-00, 

42557-00 [162]) 

 
42551-02 Поправка на перфорантна рана на очно јаболко со шиење на корнеална и 

склерална лацерација 
 
Не вклучува: поправка на перфорантна рана вклучувајќи интраокуларни структури (42554-00, 

42557-00 [162]) 
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42554-00 Поправка на перфорантна рана на очно јаболко која зафаќа увеално ткиво 
 
Вклучува: ексцизија или обновување на интраокуларна содржина 

 
42557-00 Поправка на перфорантна рана на очно јаболко која зафаќа леќа или 

стаклесто тело 
 
Вклучува: ексцизија или обновување на интраокуларна содржина 

 
163 Други процедури на поправка на очно јаболко 

42857-00 Повторно шиење на оперативна рана после интраокуларни процедури 
 
Вклучува: она за едно или повеќе од следново: 

• корнеа 

• лимбус 

• склера 

 
42857-01 Повторно шиење на оперативна рана после интраокуларни процедури со 

ексцизија на пролапиран ирис 
 
Вклучува: она за едно или повеќе од следново: 

• корнеа 

• лимбус 

• склера 

 
90060-00 Друга поправка на очно јаболко 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
164 Секундарни процедури после отстранување на очно јаболко 

  
Вклучува: процедури на анофталмичка орбита или џеп 
 
Не вклучува: онаа со: 

• енуклеација на очно јаболко (42506-01, 42509-00, 42510-00 [161]) 

• евисцерација на очно јаболко (42515-00 [161]) 

 
42518-00 Вградување на 'рскавичен орбитален имплант во анофталмичка орбита 

 
42518-01 Вградување на вештачки имплант во анофталмичка орбита 

 
Не вклучува: интегриран имплант (42521-01 [164]) 
                       осеоинтегриран имплант (45794-02 [1698], 45797-02 [1697]) 

 
42521-00 Вградување на жичен прилагодувач (wired-in conformer) во анофталмички 

џеп 
 

42521-01 Вградување на вештачки орбитален интегриран имплант во анофталмички 
џеп 
 
Не вклучува: осеоинтегриран имплант (45794-02 [1698], 45797-02 [1697]) 

 
42518-02 Поставување на подвижно интегрирано колче (motility integrating peg) во 

постоечки орбитален имплант 
 

42518-03 Отстранување на орбитален имплант 
 

42521-02 Поправка на анофталмички џеп со помош на кожнолипиден графт 
 

42524-00 Кожен графт во анофталмичка орбита, секундарна процедура 
 
Не вклучува: мукозно мембранозен графт (42527-00 [164]) 
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42527-00 Ревизија на анофталмички џеп 
Подготовка на контрактиран џеп 
Реконструкција на контрактиран џеп 
 
Вклучува: вградување на: 

• калап 

• стент 
мукозно мембранозен графт 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување во анофталмички џеп: 

• вештачки имплант (42518-01, 42521-01 [164]) 

• жичен прилагодувач (wired-in conformer) (42521-00 [164]) 

 
165 Други процедури на очно јаболко 

90061-00 Други процедури на очно јаболко 

 
ПРЕДЕН СЕГМЕНТ - КОРНЕА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
166 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од корнеа 

42668-00 Отстранување на хируршки конци од корнеа 
 

30061-02 Отстранување на суперфициелно туѓо тело од корнеа 
 

42644-01 Отстранување на вградено туѓо тело од корнеа со магнет 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
167 Процедури на инцизија на корнеа 

42644-00 Инцизија на корнеа 
 

42672-00 Инцизија на корнеа, непенетрирачка, за корекција на хируршки индуциран 
астигматизам 
 

42672-01 Инцизија на корнеа, непенетрирачка, со компресибилни хируршки конци за 
корекција на хируршки индуциран астигматизам 
 

42644-04 Отстранување на вградено туѓо тело од корнеа  
 
Не вклучува: неинцизионо отстранување на туѓо тело (30061-02, 42644-01 [166]) 

 
90062-00 Радијална кератотомија 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
168 Процедури на деструкција на корнеа  

42797-01 Коагулација на корнеални крвни садови со ласер 
 

42800-00 Отстранување на птеригиум со ласер 
Фотокоагулација на птеригиум со ласер 
 

42677-01 Термокаутеризација на корнеа 
 

42680-01 Криотерапија на корнеа 
 

42797-02 Деструкција на корнеа со ласер 
Деструкција на корнеална лезија со ласер 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 
169 Биопсија на корнеа 

42692-01 Биопсија на корнеа 
 

170 Кератектомија 

42647-00 Парцијална кератектомија 
Ексцизија на: 

• корнеа, неспецифицирана на друго место 

• лезија на корнеа 
 
Не вклучува: онаа за лезија на лимбус (42692-00, 42695-00 [171]) 
                       онаа со отстранување на птеригиум (42686-00 [172]) 

 
42810-00 Фототерапевтска кератектомија (PTK) 

 
Не вклучува: деструкција на корнеална лезија со ласер (42797-02 [168]) 

                    
171 Ексцизија на лезија на лимбус 

 Не вклучува: ексцизија на птеригиум (42686-00 [172]) 

 
42692-00 Ексцизија на лезија на лимбус 

 
42695-00 Ексцизија на лезија на лимбус со кератектомија 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ламеларен графт (42659-00 [173], 42665-00 [182]) 

 
42695-01 Ексцизија на лезија на лимбус со склеректомија 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ламеларен графт (42659-00 [173], 42665-00 [182]) 

 
172 Други процедури на ексцизија на корнеа 

42650-00 Дебридман на епител на корнеа 
Хемокаутеризација на корнеален епител 
Отстранување на корнеален епител 
Загребување на корнеата заради размаска или култура 
 
Забелешка: Се изведува за корнеален улцер, корнеална ерозија, или кератопатија со 
спојување 
 

42686-00 Ексцизија на птеригиум 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• конјунктивален рез (42641-01 [255]) 
 
Не вклучува: онаа со ласер (42800-00 [168]) 

 

 
ПОПРАВКА 
 
173 Кератопластика 

 Не вклучува: онаа каде што претходно е направена кератопластика (42656-00, 42656-01 
[175]) 

 
42659-00 Површинска трансплантација на корнеа 

Ламеларна кератопластика 
 

42653-00 Трансплантација по полна дебелина 
Кератопластика: 

• по полна дебелина 

• со пенетрирање 

• со перфорација 
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90064-01 Рефрактивна кератопластика 
Кератомилеуза 
Термокератопластика 

 
Не вклучува: ласерски асистирана кератомилеуза in situ (90064-02 [173]) 
                     фоторефрактивна кератопластика [PRK] (90063-00 [173]) 

 
90064-02 Рефрактивна кератопластика со ласер 

Кератомилеуза 
Термокератопластика          со ласер 

 
Ласерски асистирана кератомилеуза in situ [LASIK] 

 
Не вклучува:фоторефрактивна кератопластика [PRK] (90063-00 [173]) 

 
90063-00 Фоторефрактивна кератопластика (PRK) 

 
90064-00 Друга кератопластика 

Кератопластика, неспецифицирана на друго место 
 

174 Други процедури на поправка на корнеа 

90120-00 Вградување на кератопротеза 
Вградување на Остео-одонто-кератопротеза (ООК) 
 

90120-01 Отстранување на кератопротеза 
Отстранување на Остео-одонто-кератопротеза (ООК) 

 
42632-00 Поправка на корнеална лацерација со помош на конјунктивален рез 

 
42635-00 Поправка на корнеална перфорација со лепење 

Лепење на корнеална перфорација со ткивен лепак 

 
42667-00 Манипулација на продолжни корнеални хируршки конци 

 
42638-00 Конјунктивален рез над корнеа 

Gunderson-ов рез 

 
90065-00 Трансплантација на лимбални клетки 

 
90066-00 Друга поправка на корнеа 

 
Не вклучува: реоперација кератопластика (42656-00, 42656-01 [175]) 

 
РЕОПЕРАЦИЈА 
 
175 Процедури на реоперација на корнеа 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на кератопротеза (90120-00 [174]) 

• отстранување на кератопротеза (90120-00 [174]) 

 
42656-01 Реоперација кератопластика, втора процедура 

 
42656-00 Реоперација кератопластика, трета или последователна процедура 

 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
176 Други процедури на корнеа 

90067-00 Други процедури на корнеа 
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ПРЕДЕН СЕГМЕНТ - СКЛЕРА 
 
Не вклучува: оние процедури кои се поврзани со склерална фистулизација  
        (42746-00, 42746-01, 42746-02, 42746-03, 42746-05, 42749-00 [191]) 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
177 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од склера 

30061-03 Отстранување на суперфициелно туѓо тело од склера 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
178 Процедури на инцизија на склера 

42644-05 Инцизија на склера 
 

42644-02 Отстранување на вградено туѓо тело од склера 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
179 Процедури на деструкција на склера 

42797-00 Коагулација на склерални крвни садови со ласер 
 

90068-00 Деструкција на лезија на склера 
 
Вклучува: онаа со ласер 
 

42803-00 Деструкција на пингвекула со ласер 
Фотокоагулација на пингвекула со ласер 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
180 Биопсија на склера 

90069-00 Биопсија на склера 
 

181 Други процедури на ексцизија на склера 

90070-00 Ексцизија на лезија на склера 
 
Не вклучува: онаа со деструкција (90068-00 [179]) 
 

42689-00 Ексцизија на пингвекула 
 
Не вклучува: онаа со ласер (42803-00 [179]) 

 
ПОПРАВКА 
 
182 Процедури на поправка на склера 

42665-01 Површинска трансплантација на склера 
Склерален графт во форма на фластер: 

• ламеларен 

• суперфициелен 
 
Вклучува: собирање на материјал од донор 
 

42662-00 Трансплантација на склера по полна дебелина 
Склерален графт во форма на фластер по полна дебелина 
 
Вклучува: собирање на материјал од донор 

 
РЕВИЗИЈА 
 
183 Процедури на ревизија на склера 
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90071-00 Ревизија на оперативна рана на преден сегмент, која не е класифицирана 
на друго место 
 
Не вклучува: постоперативна ревизија на процедури за склерална фистулизација  
                       (42749-00 [191]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
184 Други процедури на склера 

90072-00 Други процедури на склера 

 
ПРЕДЕН СЕГМЕНТ – ИРИС, ЦИЛИЈАРНО ТЕЛО И ПРЕДНА КОМОРА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
185 Процедури на апликација, вградување или отстранување 

 во/од ирис, цилијарно тело или предна комора 

42743-00 Иригација на предна комора 
 

42740-02 Администрација на терапевтски агенс во предна комора 
 
Вклучува: онаа со парацентеза 
 
Не вклучува: онаа со иригација (42743-00 [185]) 
                       површински агенси – кодот се изостава 
 

42560-00 Магнетско отстранување на интраокуларно туѓо тело од преден сегмент 
 
Не вклучува: онаа со инцизија (42563-00 [187]) 
                       онаа од склера (30061-03 [177], 42644-02 [178]) 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
186 Раздвојување на сраснувања 

 Лизирање на адхезии: 

• корнеовитреални 

• ирис 
Синехиолиза 
 

42761-00 Раздвојување на антериорни сраснувања 
 

90073-00 Раздвојување на антериорни сраснувања со ласер 
 

42761-01 Раздвојување на постериорни сраснувања 
 

90073-01 Раздвојување на постериорни сраснувања со ласер 
 

42761-02 Раздвојување на корнеовитреални адхезии 
 

90073-02 Раздвојување на корнеовитреални адхезии со ласер 
 

187 Други процедури на инцизија на ирис, цилијарно тело  

 или предна комора 

42764-00 Иридотомија 
Дисцизија на ирис 
Иридотомија со трансфиксација 
 
Не вклучува: онаа со ласер (42785-00 [188]) 
 

42563-00 Немагнетско отстранување на интраокуларно туѓо тело од преден сегмент 
 
Вклучува: она со инцизија 
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Не вклучува: она од склера (30061-03 [177], 42644-02 [178]) 

 
42764-02 Сфинктеротомија на ирис 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
188 Процедури на деструкција на ирис, цилијарно тело 

 или предна комора 

42806-00 Деструкција на лезија на ирис со ласер 
Деструкција на лезија на цилијарно тело со ласер 

 
42818-01 Криотерапија на цилијарно тело со помош на екстерна сонда 

Деструкција на лезија на цилијарно тело со криотерапија 

 
42785-00 Иридотомија со ласер 

Дисцизија на ирис со ласер 
Иридектомија со ласер 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
189 Процедури на ексцизија на ирис, цилијарно тело 

 или предна комора 

42764-01 Биопсија на ирис 
 

42764-04 Иридектомија 
Коректомија 
Ексцизија на лезија на ирис, неспецифицирана на друго место 
 
Не вклучува: деструкција на лезија на ирис со ласер (42806-00 [188]) 
                  ексцизија на лезија на цилијарно тело и ирис (42767-00 [189]) 
                       иридектомија со ласер (42785-00 [188]) 
                       онаа со: 

• фистулизација на склера (42746-05 [191]) 

• повторно шиење на оперативна рана после претходно изведена 
интраокуларна процедура (42857-01 [163]) 

• термокаутеризација на склера (42746-03 [191]) 

• трепанација на склера (42746-02 [191]) 
 

42767-00 Ексцизија на лезија на цилијарно тело 
Ексцизија на лезија на цилијарно тело и ирис 
 
Не вклучува: деструкција со: 

• криотерапија (42818-01 [188]) 

• ласер (42806-00 [188]) 
 

90074-00 Ексцизија на друга лезија од предна комора 
Ексцизија на лезија од предна комора, неспецифицирана на друго место 

 
ПОПРАВКА 
 
190 Процедури на поправка на ирис, цилијарно тело  

 или предна комора 

42764-03 Иридопластика 
Кореопластика 
Пупилопластика 
 

42785-01 Иридопластика со ласер 
Кореопластика со ласер 
Пупилопластика со ласер 

 
42807-00 Ласерска фотомидријаза 

 
42808-00 Ласерска фотоиридосинереза 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
191 Процедури при глауком 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• субконјунктивална администрација на 5-FU (флуороурацил) (42824-01 [251]) 

 
42752-00 Вградување на воден шант за глауком 

Вградување на дренажен сетон како што е Молтенова плочка  
 

42755-00 Отстранување на воден шант од глауком 
Отстранување на дренажен сетон како што е Молтенова плочка  
 

42746-00 Контрола на постоперативна хипотонија / фистула со користење на уред за 
тампонада 
Процедура на Simmond 

 
42770-00 Деструкција на цилијарно тело 

Циклокриотерапија 
Циклодијализа 
Циклодијатермија 
Циклофотокоагулација 
 
Не вклучува: циклокриотерапија со помош на екстерна сонда (42818-01 [188]) 
 

42758-00 Гониотомија 
 

42794-00 Прекинување на склерални хируршки конци со ласер после 
трабекулопластика 
Лиза на склерални конци со ласер после трабекулопластика 
 

42746-01 Ириденклеиза или иридотазија 
 

42746-02 Трепанација на склера со иридектомија 
 

42746-03 Термокаутеризација на склера со иридектомија 
 

42746-04 
▼0740 

 

Трабекулектомија 

42782-00 Трабекулопластика со ласер 
 

42479-00 Ревизија на процедури за склерална фистулизација 
Манупулација со игла 
Ревизија на меурчето за филтрирање 
 

42746-05 Други филтрациски процедури (фистулизација) за глауком, кои не се 
класифицирани на друго место 
Фистулизација на склера за глауком 
 
Вклучува: иридектомија 
 
Не вклучува: ревизија на процедури на склерална фистулизација (42749-00 [191]) 
                       со трабекулектомија (42746-04 [191]) 
 

90075-00 Други процедури при глауком 
 

192 Други процедури на ирис, цилијарно тело или  

 предна комора 

90076-00 Други процедури на ирис 
 

90076-01 Други процедури на цилијарно тело 
 

90076-02 Други процедури на предна комора 
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ПРЕДЕН СЕГМЕНТ - ЛЕЌА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
193 Вградување на протези на интраокуларна леќа 

 Не вклучува: она со екстракција на: 

• после катаракта (42731-00 [201]) 

• очна леќа, освен јувенилна катаракта (види ги блоковите [195] до [200]) 
 

42703-00 Вградување на вештачка интраокуларна леќа во задна комора и 
пришивање за ирис и склера 
 
Не вклучува: она со отстранување (42710-00 [194]) 
 

42701-00 Вградување на флексибилна вештачка интраокуларна леќа 
Вградување на флексибилна протеза на интраокуларна леќа 
 
Не вклучува: она со отстранување (42707-00, 42710-00 [194]) 
 

42701-01 Вградување на друга вештачка интраокуларна леќа 
Вградување на ригидна протеза на интраокуларна леќа 
 
Не вклучува: она со отстранување (42707-00, 42710-00 [194]) 

 
194 Замена или отстранување на вештачка окуларна леќа 

42707-00 Замена на вештачка интраокуларна леќа 
 

42710-00 Замена на вештачка интраокуларна леќа со вградување во задна комора и 
пришивање за ирис и склера 
 

42704-00 Отстранување на вештачка интраокуларна леќа 
 
Не вклучува: она со замена (42707-00, 42710-00 [194]) 

 
 

195 Интракапсуларна екстракција на очна леќа 

 Интракапсуларна екстракција на катаракта 
 
Не вклучува: екстракција на јувенилна катаракта (42716-00 [202]) 
 

42698-00 Интракапсуларна екстракција на очна леќа 
 

42702-00 Интракапсуларна екстракција на очна леќа со вградување на флексибилна 
вештачка интраокуларна леќа 
 

42702-01 Интракапсуларна екстракција на очна леќа со вградување на друга 
вештачка интраокуларна леќа 
Интракапсуларна екстракција на очна леќа со вградување на ригидна вештачка интраокуларна 
леќа 
 

196 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа само со аспирација 

 Екстракапсуларна екстракција на катаракта само со аспирација 
 
Не вклучува: екстракција на јувенилна катаракта (42716-00 [202]) 
 

42698-01 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со едноставна техника на 
аспирација (и иригација) 
 

42702-02 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со едноставна техника на 
аспирација (и иригација) со вградување на флексибилна вештачка 
интраокуларна леќа 
 

42702-03 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со едноставна техника на 
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аспирација (и иригација) со вградување на друга вештачка интраокуларна 
леќа 
Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со едноставна техника на аспирација (и иригација) 
со вградување на ригидна вештачка интраокуларна леќа 

 
197 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација 

 Екстракапсуларна екстракција на катаракта со факоемулзификација 
 
Не вклучува: екстракција на јувенилна катаракта (42716-00 [202]) 
 

42698-02 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација и 
аспирација на катаракта 
 

42702-04 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација и 
аспирација на катаракта со вградување на флексибилна вештачка 
интраокуларна леќа 
 

42702-05 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација и 
аспирација на катаракта со вградување на друга вештачка интраокуларна 
леќа 
Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација и аспирација на катаракта 
со вградување на ригидна вештачка интраокуларна леќа 

 
198 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка  

 факофрагментација 

Екстракапсуларна екстракција на катаракта со факофрагментација 
 
Не вклучува: екстракција на јувенилна катаракта (42716-00 [202]) 
 

42698-03 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка 
факофрагментација и аспирација на катаракта 
 

42702-06 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка 
факофрагментација и аспирација на катаракта со вградување на 
флексибилна вештачка интраокуларна леќа 
 

42702-07 Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка 
факофрагментација и аспирација на катаракта со вградување на друга 
вештачка интраокуларна леќа 
Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка факофрагментација и аспирација на 
катаракта со вградување на ригидна вештачка интраокуларна леќа 

 
199 Друга екстракапсуларна екстракција на очна леќа  

 Екстракапсуларна екстракција на катаракта, неспецифицирана на друго место 
 
Не вклучува: екстракција на јувенилна катаракта (42716-00 [202]) 
 

42698-04 Друга екстракапсуларна екстракција на очна леќа 
 

42702-08 Друга екстракапсуларна екстракција на очна леќа со вградување на 
флексибилна вештачка интраокуларна леќа 
 

42702-09 Друга екстракапсуларна екстракција на очна леќа со вградување на друга 
вештачка интраокуларна леќа 
Друга екстракапсуларна екстракција на очна леќа со вградување на ригидна вештачка 
интраокуларна леќа 

 
200 Друга екстракција на очна леќа  

 Не вклучува: екстракција на јувенилна катаракта (42716-00 [202]) 
 

42731-01 Екстракција на очна леќа со задна склеротомија со отстранување на 
стаклесто тело 
 
Вклучува: разделување на витреални спојки 
                 вградување на вештачка интраокуларна леќа (флексибилна) (ригидна) 
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                 отстранување на пре-ретинални мембрани 
 

42698-05 Друга екстракција на очна леќа 
Отстранување на катаракта, неспецифицирано поинаку 

 
42702-10 Друга екстракција на очна леќа со вградување на флексибилна вештачка 

интраокуларна леќа 
Отстранување на катаракта со вградување на флексибилна вештачка интраокуларна леќа, 
неспецифицирано поинаку  
 

42702-11 Друга екстракција на очна леќа со вградување на друга вештачка 
интраокуларна леќа 
Отстранување на катаракта со вградување на ригидна вештачка интраокуларна леќа, 
неспецифицирано поинаку  
 

201 Отстранување на леќа после катаракта 

42737-00 Боцкање на задна капсула на леќа 
 

42734-00 Капсулотомија на леќа 
Дисцизија на леќа 
 

42788-00 Капсулотомија на леќа со ласер 
Дисцизија на леќа со ласер  
 

42791-02 Кортиколиза на ткиво на леќа со ласер 
 

42719-00 Капсулектомија на леќа 
 

42722-00 Капсулектомија на леќа со склеротомија на задна комора 
 

42731-00 Капсулектомија на леќа со склеротомија на задна комора со отстранување 
на стаклесто тело 
 
Вклучува: разделување на витреални спојки 
                 вградување на вештачка интраокуларна леќа (флексибилна) (ригидна) 
                 отстранување на пре-ретинални мембрани 

 
42719-02 Механичка фрагментација на секундарна мембрана 

 
202 Други процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од очна леќа 

42716-00 Отстранување на јувенилна катаракта 
Отстранување на јувенилна катаракта со: 

• аспирација 

• ексцизија 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
203 Други процедури на леќа 

42704-01 Репозиција на вештачка интраокуларна леќа 
 
Не вклучува: онаа со вградување (42701-01 [193]) 
 

42713-00 Репозиција на вештачка интраокуларна леќа со шиење на леќа 
 
Не вклучува: онаа со вградување (42701-01 [193]) 

 
90077-01 Други процедури на леќа 
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ОЧНА ВОДИЧКА, СТАКЛЕСТО ТЕЛО 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
204 Аспирација на очна водичка или стаклесто тело 

 Вклучува: она со парацентеза 

 
42740-00 Дијагностичка аспирација на водичка за хумор 

 
42740-01 Дијагностичка аспирација на стаклесто тело 

 
42740-04 Терапевтска аспирација на водичка за хумор 

 
42740-05 Терапевтска аспирација на стаклесто тело 

 
205 Други процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од очна водичка или стаклесто тело 

42815-00 Отстранување на силиконско масло 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
206 Процедури на деструкција на очна водичка или стаклесто тело 

42791-00 Интракоморна ласерска лиза на стаклест хумор 
Витреолиза со ласер 
 

42791-01 Интракоморна ласерска лиза на фибрин  
Фибринолиза со ласер 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
207 Витректомија 

42719-01 Отстранување на стаклесто тело, преден пристап 
Витректомија, неспецифицирана на друго место 
 

42722-01 Отстранување на стаклесто тело со раздвојување на витреалните врвци 
Витректомија преку склеротомија на задна комора (pars plana пристап) 
 
Вклучува:      замена на течноста во стаклестото тело 
 
Не вклучува: она со: 

• капсулектомија (42731-00 [201]) 

• екстракција на очна леќа (42731-01 [200]) 

• отстранување на пре-ретинална мембрана (42725-00 [207]) 
 

42725-00 Отстранување на стаклесто тело со раздвојување на витреалните врвци и 
отстранување на пре-ретинална мембрана 
Витректомија преку склеротомија на задна комора (pars plana пристап) со лупење на пре-
ретинална мембрана 
 
Вклучува: криотерапија на ретина со интерна сонда 
                 замена на течноста во стаклестото тело 
 
Не вклучува: она со: 

• капсулектомија (42731-00 [201]) 

• екстракција на очна леќа (42731-01 [200]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
208 Други процедури на стаклесто тело 

90078-00 Други процедури на стаклесто тело 
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ЗАДЕН СЕГМЕНТ – РЕТИНА, ХОРОИД И ЗАДНА КОМОРА 
 

АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
209 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од ретина, хороид или задна комора 

42740-03 Администрација на терапевтски агенс во задна комора 
 
Вклучува: онаа со парацентеза 
 

42566-00 Магнетско отстранување на интраокуларно туѓо тело од заден сегмент 
 
Не вклучува: она со инцизија (42569-00 [210]) 

 
42812-00 Отстранување на хируршки имплантиран материјал од постериорниот 

сегмент на око 
Отстранување на: 

• обвивка од силикон: 

• преврска 

• тубус 

• имплант: 
• заден окуларен сегмент 
• ретинален 

• склерален 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
210 Процедури на инцизија на ретина, хороид или задна комора 

42569-00 Немагнетско отстранување на интраокуларно туѓо тело од заден сегмент 
 
Вклучува: она со инцизија 
 

90096-00 Задна склеротомија 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
211 Процедури на деструкција на ретина, хороид или задна комора 

42809-00 Деструкција на ретина со фотокоагулација 
Деструкција на хориоретинална лезија со фотокоагулација 
 

42818-00 Криотерапија на ретина со помош на екстерна сонда 
Криотерапија на хориоретинална лезија со помош на екстерна сонда 
 
Не вклучува: онаа за поправка на одвојувања на ретината (42773-01 [212]) 

 
90094-00 Деструкција на ретинална лезија со дијатермија 

 
ПОПРАВКА 
 
212 Поправка на одвојување на ретина 

 Поправка на раскинувања на ретина 
 
Не вклучува: ревизија на претходни процедури при одвојувања на ретина (42779-00 [213]) 
  

42773-00 Поправка на одвојување на ретина со дијатермија 
 
Не вклучува: онаа со набирање на склерата (42776-00 [212]) 
 

42773-01 Поправка на одвојување на ретина со криотерапија 
Пнеуматска ретинопексија 
 
Не вклучува: онаа со: 

• набирање на склера (42776-00 [212]) 

• витректомија (42725-00 [207]) 
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42776-00 Поправка на одвојување на ретина со набирање на склера 
 
Вклучува: воздушна тампонада 
                  криотерапија 
                  дијатермија 
                  размена на течности/гасови 
                  имплантирање 
                  витректомија 
 

42809-01 Поправка на одвојување на ретина со фотокоагулација 
 

90079-00 Друга поправка на одвојување на ретина 
Поправка на одвојување на ретина, неспецифицирана на друго место 

 
РЕВИЗИЈА 
 
213 Процедури на ревизија на ретина, хороид или задна комора 

42779-00 Ревизија на претходна процедура при одвојување на ретина 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
214 Други процедури на ретина, хороид или задна комора 

90080-00 Други процедури на ретина или хороид 
 

90080-01 Други процедури на задна комора 

 
АДНЕКСИ – ЕКСТРАОКУЛАРНИ МУСКУЛИ 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
215 Процедури на ексцизија на екстраокуларен мускул 

30075-36 Биопсија на екстраокуларен мускул или тетива 

 
ПОПРАВКА 
 
216 Поправка на стробизам 

 Поправка на стобизам со: 

• зголемување 

• продолжување 

• повлекување 

• ресекција 

• скратување 

 
18370-01 Администрација на ботулинум токсин за стробизам 

 
Вклучува: електромиографија 
 

42848-00 Трансплантација на мускул за стробизам 
Процедура на Hummelsheim 
Транспозиција на екстраокуларни мускули 
 

42833-00 Процедури при стробизам кои вклучуваат 1 или 2 мускули, едно око 
 

42833-01 Процедури при стробизам кои вклучуваат 1 или 2 мускули, две очи 
 

42839-00 Процедури при стробизам кои вклучуваат 3 или повеќе мускули, едно око 
 

42839-01 Процедури при стробизам кои вклучуваат 3 или повеќе мускули, две очи 
 

217 Други процедури на поправка на екстраокуларен мускул 

42854-00 Поправка на руптуриран екстраокуларен мускул 
Ослободување на приклештен мускул 
Лиза на адхезии на екстраокуларен мускул 
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Поправка на лацерација на:  

• екстраокуларен мускул или тетива 

• Тенонова капсула 

 
РЕВИЗИЈА 
 
218 Процедури на ревизија на екстраокуларен мускул 

42845-00 Подесување на прилагодливи хируршки конци после хируршки зафат за 
корекција на стробизам, едно око 
 

42845-01 Подесување на прилагодливи хируршки конци после хируршки зафат за 
корекција на стробизам, две очи 

 
РЕОПЕРАЦИЈА 
 
219 Процедури на реоперација на екстраокуларен мускул 

42848-01 Реоперација на трансплантација на мускул при стробизам, втора 
процедура 
Втора процедура на Hummelsheim 
 

42851-00 Реоперација на трансплантација на мускул при стробизам, трета или 
последователна процедура 
Трета или последователна процедура на Hummelsheim 

 
42833-02 Реоперација на стробизам која вклучува 1 или 2 мускули, едно око, втора 

процедура 
 

42833-03 Реоперација на стробизам која вклучува 1 или 2 мускули, две очи, втора 
процедура 
 

42839-02 Реоперација на стробизам која вклучува 3 или повеќе мускули, едно око, 
втора процедура 
 

42839-03 Реоперација на стробизам која вклучува 3 или повеќе мускули, две очи, 
втора процедура 
 

42836-00 Реоперација на стробизам која вклучува 1 или 2 мускули, едно око, трета 
или последователна процедура 
 

42836-01 Реоперација на стробизам која вклучува 1 или 2 мускули, две очи, трета 
или последователна процедура 
 

42842-00 Реоперација на стробизам која вклучува 3 или повеќе мускули, едно око, 
трета или последователна процедура 
 

42842-01 Реоперација на стробизам која вклучува 3 или повеќе мускули, две очи, 
трета или последователна процедура 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
220 Други процедури на екстраокуларен мускул или тетива 

90081-00 Други процедури на екстраокуларен мускул или тетива 

 
АДНЕКСИ – ОРБИТА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
221 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од орбита 

42824-00 Ретробулбарна администрација на алкохол или друг лек 
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ИНЦИЗИЈА 
 
222 Орбитотомија 

42533-00 Експлоративна орбитотомија 
Орбитотомија, неспецифицирана на друго место 
 
Вклучува: дренажа 
 
Не вклучува: онаа со: 

• биопсија (42533-01 [224]) 

• ексцизија на лезија (42542-00 [224]) 

• отстранување на туѓо тело (42542-01 [224]) 
 

223 Други процедури на инцизија на орбита 

42572-00 Дренажа на орбитален абсцес 
 
Не вклучува: онаа со орбитотомија (42533-00 [222]) 
 

42572-01 Дренажа на орбитална циста 
 
Не вклучува: онаа со орбитотомија (42533-00 [222]) 

 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
224 Орбитотомија со биопсија или ексцизија 

 Не вклучува: онаа со отстранување и замена на коска (види блок [227]) 
 

42542-00 Експлоративна орбитотомија, преден аспект, со ексцизија на лезија 
 

42543-00 Експлоративна орбитотомија, ретробулбарен аспект, со ексцизија на лезија 
 

42542-01 Експлоративна орбитотомија, преден аспект, со отстранување на туѓо тело 
Отстранување на туѓо тело од орбита, преден аспект, со инцизија 
 

42543-01 Експлоративна орбитотомија, ретробулбарен аспект, со отстранување на 
туѓо тело 
Отстранување на туѓо тело од орбита, ретробулбарен аспект, со инцизија 

 
42545-01 Орбитотомија за декомпресија на орбита со отстранување на 

интраорбитално (перибулбарно) (ретробулбарно) масно ткиво 
 
Забелешка: Изведена за дистироидна очна болест 
 

42533-01 Експлоративна орбитотомија со биопсија 
 

225 Егзентрација на орбита 

 Евисцерација на орбита 
 

42536-00 Егзентрација на орбита 
 

42536-01 Егзентрација на орбита со кожен графт 
 
Не вклучува: онаа со трансплантација на m. Temporalis (42536-03 [225]) 
 

42536-02 Егзентрација на орбита со трансплантација на m. Temporalis 
 
Не вклучува: онаа со кожен графт (42536-03 [225]) 
 

42536-03 Егзентрација на орбита со кожен графт и трансплантација на m. Temporalis 
 

42536-04 Егзентрација на орбита со отстранување на соседни структури 
 

42536-05 Егзентрација на орбита со терапевтско отстранување на орбитална коска 
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226 Други процедури на ексцизија на орбита 

42573-00 Ексцизија на периорбитален дермоид, предно од орбитален септум 
 

42574-00 Ексцизија на орбитален дермоид, задно од орбитален септум 

 
ПОПРАВКА 
 
227 Орбитотомија со отстранување и замена на коска 

 Декомпресиона орбитотомија со отстранување и замена на коска 

 
42530-00 Експлоративна орбитотомија која бара отстранување или замена на коска  

 
42530-01 Експлоративна орбитотомија со биопсија, која бара отстранување или 

замена на коска  
 

42539-00 Експлоративна орбитотомија со ексцизија на лезија, која бара 
отстранување или замена на коска  
 

42539-01 Експлоративна орбитотомија со отстранување на туѓо тело, која бара 
отстранување или замена на коска  
 

42545-00 Орбитотомија за декомпресија на орбита со фенестрација на два или 
повеќе ѕида 
 
Вклучува: отстранување и замена коска 
 
Забелешка: Изведена за дистироидна очна болест 
 

228 Други процедури на поправка на орбита 

  

42530-02 Поправка на рана на орбита 
 

90082-00 Друга поправка на орбита 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
229 Други процедури на орбита 

42821-00 Окуларна трансилуминација 
Ретробулбарна трансилуминација 
 

90083-00 Други процедури на орбита 

 
АДНЕКСИ – ОЧЕН КАПАК 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
230 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од очен капак 

42869-00 Вградување на имплант во очен капак  
Корекција на затворањето на очниот капак при парализа на nervus facialis 
 

18370-00 Администрација на ботулинум токсин во очен капак 
Инјекција на ботулинум токсин во musculus orbicularis oculi за блефароспазам 
 
Не вклучува: за стробизам (18370-01 [216]) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
231 Процедури на инцизија на очен капак 

90084-00 Инцизија на очен капак 
Инцизија на маргина на очен капак 
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90090-00 Одвојување на блефарорафија 
 

90091-00 Кантотомија 
Зголемување на фисура на палпебра 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
Не вклучува: клинеста ексцизија на очен капак по полна дебелина (45665-01 [1662]) 
       репозиција на очен капак (45617-00, 45620-00 [1662]) 

 
232 Биопсија на очен капак 

30071-02 Биопсија на очен капак 
 

233 Други процедури на ексцизија на очен капак 

42575-00 Ексцизија на циста од тарзална линија 
Ексцизија на халазион 
Екстирпација на тарзална циста 
 

42578-00 Ексцизија на 'рскавица од тарзална линија 
Ревизија на лузна на тарзална линија 
Тарзектомија 
 
Не вклучува: репозиција на очен капак (45617-00, 45620-00 [1662]) 

 
ПОПРАВКА 
 
234 Графт на очен капак 

 Горетекс графт на очен капак, со ресекција на ретрактор на капакот  
Склерален графт на очен капак, со ресекција на ретрактор на капакот  
 

42860-00 Графт за горен очен капак, со ресекција на ретрактор на капак, едно око  
 

42860-01 Графт за горен очен капак, со ресекција на ретрактор на капак, две очи 
 

42860-02 Графт за долен очен капак, со ресекција на ретрактор на капак, едно око  
 

42860-03 Графт за долен очен капак, со ресекција на ретрактор на капак, две очи 
 

235 Кантопластика 

42590-00 Латерална кантопластика 
Кантопластика, неспецифицирана на друго место 
 

42590-01 Медијална кантопластика 
 

236 Други процедури на поправка на очен капак 

42584-00 Тарзорафија 
Блефарорафија 
Канторафија 
 

42584-01 Поправка на медијален лигамент на очен капак 
 

30052-01 Поправка на рана на очен капак 
Поправка на лацерација на очен капак 
 

42863-00 Ресекција на очен капак 
Ресекција на очен капак за: 

• анофталмос 

• ретракција на капак 
 
Не вклучува: онаа со графт на очниот капак (42860 [234]) 
 

42870-00 Подигнување на веѓа поради состојба на пареза  
 

90085-00 Друга поправка на очен капак 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
237 Процедури на реконструкција на орбита 

90095-00 Реконструкција на очна веѓа со графт од фоликул на влакно 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
238 Процедури за корекција на трихијаза 

42587-00 Корекција на трихијаза со криотерапија, едно око 
 

42587-01 Корекција на трихијаза со криотерапија, две очи 
 

42587-02 Корекција на трихијаза со ласер, едно око 
 

42587-03 Корекција на трихијаза со ласер, две очи 
 

42587-04 Корекција на трихијаза со електролиза, едно око 
 

42587-05 Корекција на трихијаза со електролиза, две очи 
 

239 Процедури за ектропија или ентропија 
▼0740 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• реконструкција на очен капак (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684]) 

 
42581-00 Каутеризација на ектропија 

 
42581-01 Каутеризација на ентропија 

 
42866-00 Поправка на ектропија или ентропија со зацврстување или скратување на 

долни ретрактори 
Репозиција на задна ламела на очен капак со зацврстување или скратување на долни 
ретрактори 
 

42866-01 Поправка на ектропија или ентропија со друга поправка на долни 
ретрактори 
Репозиција на задна ламела на очен капак со друга поправка на долни ретрактори 

 
45626-00 Корекција на ектропија или ентропија со техника на шиење 

Репозиција на предна ламела на очен капак 
 

45626-01 Корекција на ектропија или ентропија со клинеста ресекција 
Тарзоконјунктивална дијамантска поправка на ектропија 
 

240 Други процедури на очен капак 

90086-00 Други процедури на очен капак 

 
АДНЕКСИ – СОЛЗЕН СИСТЕМ 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
241 Испитување на солзни канали  

 Солзни каналчиња 
Солзна точка 
Назолакримален дукт 
Вклучува:  отстранување на калкулус 
                   она со дилатација и лаважа 
 

42614-01 Испитување на солзен канал, еднострано 
 

42615-01 Испитување на солзен канал, двострано 
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242 Вградување, замена или отстранување на назолакримално цевче 

42608-01 Вградување на стаклено назолакримално цевче/стент во 
лакримална/конјунктивална ќеса заради дренажа  
Вградување на Lester Jones цевче 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• конјунктиводакриоцисториностомија (42629-00 [247]) 

• дакриоцисториностомија (42623-00 [247]) 
 
Не вклучува: замена на цевчето (42614-00, 42615-00 [242]) 
 

42608-00 Вградување на друго назолакримално цевче/стент во 
лакримална/конјунктивална ќеса заради дренажа  
Вградување на Crawford цевче 
Вградување на Monoka цевче  
Вградување на силиконско цевче 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• конјунктиводакриоцисториностомија (42629-00 [247]) 

• дакриоцисториностомија (42623-00 [247]) 
 
Не вклучува: замена на цевчето (42614-00, 42615-00 [242]) 

 
42614-00 Замена на назолакримално цевче, еднострано 

 
42615-00 Замена на назолакримално цевче, двострано 

 
42614-02 Отстранување на назолакримално цевче, еднострано 

 
42615-02 Отстранување на назолакримално цевче, двострано 

 
243 Други процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од солзен систем 

42620-00 Оклузија на солзна точка (punctum lacrimale) со чеп  
Затворање на солзна точка со чеп 
 

90087-00 Отстранување на чеп од солзна точка (punctum lacrimale) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
244 Процедури на инцизија на солзен систем 

42593-01 Инцизија на солзна жлезда 
 
Вклучува: отстранување на калкулус 
 

42617-00 Инцизија на солзна точка (punctum lacrimale)  
Процедура на отсекување на солзна точка 
 
Вклучува: отстранување на калкулус 
 

42596-00 Инцизија на солзна ќеса 
Отстранување на туѓо тело од солзна ќеса 
 
Вклучува: отстранување на калкулус 
 

42596-03 Друга инцизија на солзен канал 
Инцизија на назолакримален дукт 
 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
245 Процедури на деструкција на солзен систем 

42622-00 Оклузија на солзна точка (punctum lacrimale) со каутер 
 
Вклучува: дијатермија 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 
246 Процедури на ексцизија на солзен систем 

30075-35 Биопсија на солзна жлезда 
 

42593-00 Ексцизија на солзна жлезда 
Дакриоаденектомија 
Ексцизија на лезија на солзна жлезда 
 
Вклучува: инцизија на палпебрален лобус 
 

42596-01 Ексцизија на солзна ќеса 
Биопсија на солзна ќеса 
Ексцизија на лезија на солзна ќеса 
 

42605-01 Ексцизија на солзен канал 
 
Вклучува: солзни каналчиња 
                  солзна точка 
                  назолакримален дукт 

 
ПОПРАВКА 
 
247 Процедури на поправка на солзен систем 

42605-00 Поправка на солзен канал 
 

42623-00 Дакриоцисториностомија (DCR)  
Фистулизација на солзна ќеса до назалната празнина 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• воспоставување на проодност на солзен канал (42599, 42602 [249]) 

• вградување на назолакримално цевче/стент (42608 [242]) 
 
Не вклучува: реоперација, втора или последователна процедура (42626-00 [248]) 
                       онаа со обликување на конјунктивален рез (42629-00 [247]) 
 
 

42629-00 Конјунктиводакриоцисториностомија (CDCR)  
Дакриоцисториностомија со обликување на конјунктивален рез 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• воспоставување на проодност на солзен канал (42599, 42602 [249]) 

• вградување на назолакримално цевче/стент (42608 [242]) 
 

90092-00 Поправка на солзна точка (punctum lacrimale), која не е класифицирана на 
друго место 

 
РЕОПЕРАЦИЈА 
 
248 Процедури на реоперација на солзен канал 

42626-00 Реоперација на дакриоцисториностомија, втора или последователна 
процедура 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• воспоставување на проодност на солзен канал (42599, 42602 [249]) 

• вградување на назолакримално цевче/стент (42608 [242]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
249 Процедури за воспоставување на проодност на солзен канал 

 Вклучува: вградување на дренажно цевче/стент (стаклен-о) (силиконски-о) 
 

42599-00 Затворена постапка заради воспоставување на проодност на системот на 
солзни канали, едно око  
 

42599-01 Затворена постапка заради воспоставување на проодност на системот на 
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солзни канали, две очи  
 

42602-00 Отворена постапка заради воспоставување на проодност на системот на 
солзни канали, едно око  
 

42602-01 Отворена постапка заради воспоставување на проодност на системот на 
солзни канали, две очи  
 

250 Други процедури на солзен систем 

90088-00 Други процедури на солзен систем 

 
КОНЈУНКТИВА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
251 Апликација, вградување или отстранување во/од конјунктива 

42824-01 Администрација на агенс, субконјунктивално 
 
Вклучува: инјектирање на 5-FU (флуороурацил) 
 
Не вклучува: површински агенси – кодот се изостава 
 

30061-04 Отстранување на суперфициелно туѓо тело од конјунктива 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
252 Процедури на инцизија на конјунктива 

42644-03 Отстранување на вградено туѓо тело од конјунктива 
 

42632-01 Инцизија на конјунктива 
Конјунктивална перитомија 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
253 Процедури на деструкција на конјунктива 

 Не вклучува: оние со ексцизија (42683-00 [254]) 
 

42677-00 Каутеризација на конјунктива 
Каутеризацијана конјунктивална лезија 
 

42680-00 Криотерапија на конјунктива 
Криотерапија на конјунктивална лезија 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
254 Процедури на ексцизија на конјунктива 

  

42676-00 Биопсија на конјунктива 
 

42683-00 Ексцизија на лезија или ткиво од конјунктива 
Ексцизија на конјунктивална циста 

 
ПОПРАВКА 
 
255 Процедури на поправка на конјунктива 

42632-02 Поправка на лацерација на конјунктива 
 
Не вклучува: онаа со поправка на склера (42551-01, 42551-02 [162]) 
 

42641-00 Пресадување на графт од мукозна мембрана во конјунктива 
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90093-00 Конјуктивопластика 
 

42641-01 Автоконјунктивална трансплантација 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
256 Други процедури на конјунктива 

90089-00 Други процедури на конјунктива 

 
 
 
 



Процедури на око и аденкси 

 59 



 Процедури на нос, уста и фаринкс 

60  

ПОГЛАВЈЕ 4 
 

ПРОЦЕДУРИ НА УВО И МАСТОИДЕН ПРОЦЕС (БЛОКОВИ 
300-333) 
 
НАДВОРЕШНО УВО 
Вклучува: ушна школка 
 надворешен слушен канал 
 

ИСПИТУВАЊЕ 

 
300 Процедури за испитување на надворешно уво 

90119-00 Отоскопија 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
301 
 

Процедури за апликација, вградување или отстранување на надворешно 
уво 

41500-00 Отстранување страно тело од слушниот канал без инцизија 
 
Не вклучува: отстранување на тимпаностомска туба (41644-00 [312]) 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
302 Инцизиски процедури на слушен канал 

41503-00 Отстранување страно тело од слушниот канал со инцизија 
 
Не вклучува: отстранување на тимпаностомска туба (41644-00 [312]) 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
303 Ексцизиски процедури на слушен канал 

 Не вклучува: клинеста ексцизија на уво со полна дебелина (45665-02 [1663]) 
 

30075-28 Биопсија на надворешно уво 

30104-00 Ексцизија на преаурикуларен синус 
Радикална ексцизија на преаурикуларен синус или циста 
 

41506-00 Ексцизија на аурален полип, надворешно уво 

41509-00 Отстранување на keratosis obturans од надворешен слушен ходник 
41518-00 Отстранување на егзостоза од надворешен слушен ходник 
 
ПОПРАВКА 
 
304 Процедури за поправка на надворешно уво 

30052-00 Поправка на рана на надворешно уво 

41521-00 Корекција на стеноза на слушниот канал 
 
Вклучува: меатопластика 
 

41521-01 Корекција на стеноза на слушниот канал со кожен графт 
 
Вклучува: меатопластика 
 

90110-00 Друга поправка на надворешно уво 
Поправка на: 

• ушна школка неспецифицирана на друго место 

• надворешен слушен канал неспецифицирана на друго место 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
305 Реконструкциски процедури на надворешно уво 

41512-00 Реконструкција на надворешен слушен канал 
Меатопластика 
 
Вклучува:  отстранување на: 

• коска 

• ’рскавица 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• радикална (модифицирана) мастоидектомија (41557 [323], 41560 [325], 41563 [326]) 
 
Не вклучува: онаа за корекција на стеноза на слушен канал (41521 [304]) 
 

45662-00 Реконструкција на надворешен слушен канал поради конгенитална атрезија 
 

Не вклучува: онаа за корекција на стеноза на слушен канал (41521-00, 41521-01 [304]) 
 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
306 Други процедури на надворешно уво 

 Вклучува: ушна школка 
 надворешен слушен канал 
 

90111-00 Други процедури на надворешно уво 
Инцизија на надворешно уво 
 

УШНО ТАПАНЧЕ И СРЕДНО УВО 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
307 Процедури за испитување на ушно тапанче или средно уво 

41650-00 Инспекција на ушно тапанче, еднострана 
Инспекција на мастоидна шуплина, еднострана 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• со било која друга процедура на уво – испуштен код 

• тоалета на уво (41647-00 [308]) 
 

41650-01 Инспекција на ушно тапанче, двострана 
Инспекција на мастоидна шуплина, двострана 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• со било која друга процедура на уво – испуштен код 

• тоалета на уво (41647-01 [308]) 

 
41629-00 Испитување на средно уво 

Вклучува: отстранување на страно тело од средно уво 
 
Не вклучува: инцидентно испитување до хирургија на средно уво – испуштен код 
 

АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
308 
 

Процедури за апликација, вградување или отстранување врз ушно 
тапанче или средно уво 

41755-00 Катетеризација на еустахиева труба 

41647-00 Тоалета на уво, еднострана 
Отстранување восок (церумен) од уво, еднострано 
 

41647-01 Тоалета на уво, двострана 
Отстранување восок (церумен) од уво, двострано 
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ИНЦИЗИЈА 
 
309 Миринготомија 

 Миринготомија со: 

• аспирација на средно уво 

• дренажа на апцес 
 

41626-00 Миринготомија, еднострана 

41626-01 Миринготомија, двострана 

41632-00 Миринготомија со вградување цевче, еднострана 

41632-01 Миринготомија со вградување цевче, двострана 
 

310 Други инцизиски процедури на ушно тапанче или средно уво 

41533-00 Атикотомија 
 
Не вклучува: онаа со: 

• мастоидектомија (41551-00 [325], 41554-00 [326]) 

• мирингопластика (41553-01 [313], 41536-01 [315]) 

• реконструкција на коскен дефект (41536 [315]) 
 

41599-00 Испитување на внатрешен слушен ходник со декомпресија на кранијален нерв 

41533-02 Друга инцизија на средно уво 
Поделба на: 

• атхеноза на средно уво 

• ушно тапанче 
 

ДЕСТРУКЦИЈА 
 
311 Деструкциски процедури на ушно тапанче или средно уво 

41641-00 Каутеризација на перфорирано ушно тапанче 
Дијатемија на перфорирана мембрана на ушно тапанче 
 
Не вклучува: ексцизија на перфорирана мембрана на ушно тапанче (41644-00 [312]) 
 

30075-29 Биопсија на средно уво 

41635-00 Ексцизија на лезија од средно уво 
Чистење на: 

• холестеатом 

• гранулом на средно уво 

• полип 
 
Не вклучува: отстранување на лезија од гломус (41620-00. 41623-00 [312]) 
 онаа со: 

• мирингопластија (41635-01 [313], 41638-01 [315]) 

• реконструкција на ланец на слушни ковчиња (41638-00, 41638-01 [315]) 
 

41644-00 Ексцизија на работ на перфорирано ушно тапанче 
 

Вклучува: отстранување на тимпаностомична туба 
 
Не вклучува:  каутеризација на перфорирана мембрана на ушно тапанче (41641-00 [311]) 
 онаа со мирингопластика – испуштен код 

41620-00 Отстранување на лезија на гломус, транссимпатичен пристап 

41623-00 Отстранување на лезија на гломус, трансмастоиден пристап со 
мастоидектомија 

41644-01 Друга ексцизија на средно уво 

 
ПОПРАВКА 
 
313 Мирингопластика 

41635-01 Ексцизија на лезија од средно уво со мирингопластика 
Чистење на: 

• холестеатом 

• гранулом на средно уво 

• полип 
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Не вклучува: отстранување на лезија од гломус (41620-00. 41623-00 [312]) 
онаа со:реконструкција на ланец на слушни ковчиња (41638-01 [315]) 

 

41527-00 Мирингопластика, трансканален пристап 
 
Вклучува: онаа со розенова инцизија 
 
Не вклучува: онаа со реконструкција на ланец на слушни ковчиња (41542-00 [315]) 
 

41530-00 Мирингопластика, постаурален или ендаурален пристап 
Тимпанопластика, тип 1 
 
Вклучува: инспекција на мастоид 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• меатопластика (41512-00 [315]) 
 
Не вклучува: онаа со реконструкција на ланец на слушни ковчиња (41542-00 [315]) 
 

41533-01 Мирингопластика со атикотомија 
 

Не вклучува: онаа со реконструкција на коскен дефект (41536-01 [315]) 
 

314 Други процедури на поправка на ушно тапанче или средно уво 

  
Вклучува: внатрешен слушен меатус 
 мембрана на ушно тапанче 
 

90112-00 Друга поправка на ушно тапанче или на средно уво 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
  
315 Реконструктивни процедури на ушно тапанче или на средно уво 

41542-00 Мирингопластика со реконструкција на ланец на слушни ковчиња 
Тимпанопластика, типови II, III, IV и V. 
 
Вклучува:  графт 
 протеза 
 
Не вклучува: онаа со: 

• ексцизија на лезија, средно уво (41638-01 [315]) 

• мастоидектомија (41554-00, 41563 [326]) 
 

41536-00 Атиктомија со реконструкција на коскен дефект 
41536-01 Атиктомија со реконструкција на коскен дефект и мирингопластика 

41638-00 Ексцизија на лезија на средно уво со реконструкција на ланец на слушни 
ковчиња 
Чистење на: 

• холестеатом 

• гранулом на средно уво со реконструкција на ланец на слушни ковчиња 

• полип 
 
Вклучува:  графт 
 протеза 
 

Не вклучува: отстранување на лезија од гломус (41620-00. 41623-00 [312]) 
онаа со:мирингопластика (41638-01 [315]) 

 

41638-01 Ексцизија на лезија на средно уво со минирнгопластика и реконструкција на 
ланец на слушни ковчиња 
Чистење на: 

• холестеатом 

• гранулом на средно уво со мирингопластика и реконструкција на ланец на слушни 

• полип  ковчиња 
 
Вклучува:  графт 
 протеза 
 

Не вклучува: отстранување на лезија од гломус (41620-00. 41623-00 [312]) 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
316 Други процедури на ушно тапанче или средно уво 

  

Вклучува: внатрешен слушен меатус 
 мембрана на ушно тапанче 
 

90113-00 Други процедури на еустахиева труба 

90114-00 Други процедури на ушно тапанче или средно уво 

 
УШНИ КОВЧИЊА 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
317 Ексцизиони процедури на ушни ковчиња 

41608-00 Стапедектомија 
 
Вклучува: протеза 
 

ПОПРАВКА 

318 Репарациони процедури на ушни ковчиња 

41611-00 Мобилизација на слушни ковчиња 
 

Вклучува: наковална 
 чеканче 
 узенгија 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
319 Реконструктивни процедури на ушни ковчиња 

41539-00 Реконструкција на ланецот на слушни ковчиња 
Осикулопластика 
 

Вклучува:  графт 
 протеза 
 

Не вклучува: онаа со: 

• ексцизија на лезија на средно уво (41638 [315]) 

• мастоидектомија:  

• со техника на недопрен ѕид на канал (41554-00 [326]) 

• модифицирана радикална (41563-00 [326]) 

• радикална (41563-01 [326]) 

• мирингопластика (41542-00, 41638-00 [315]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
320 Други процедури на ковчиња на уво 

90115-00 Други процедури на ковчиња на уво 

 
МАСТОИД И ТЕМПОРАЛНА КОСКА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
321 
 

Процедури за апликација, вградување или отстранување врз мастоид или 
темпорална коска 

41557-02 Имплантација на електомагнетски слушен уред 
Слушен уред со коскен пренос 
 
Не вклучува: полжавест протетички уред 
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ИНЦИЗИЈА 
 
322 Инцизиски процедури на мастоид или темпорална коска 

41557-03 Инцизија на мастоид 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
323 Мастоидектомија 

  

Не вклучува: онаа со: 

• декомпресија на ендолимфатична кеса (41590 [330]) 

• имплантација на полжавест протетички уред (41617-00 [329]) 

• мирингопластика (41551-00, 41560 [325], 42554-00, 41563 [326]) 

• реконструкција на ланец на слушни ковчиња (41544-00, 41563 [326]) 

• делумна ресекција на темпорална коска (41584 [324]) 

• отстранување на лезија на гломус (41623-00 [312]) 
 

41545-00 Мастоидектомија 
Кортикална мастоидектомија 
 

41557-00 Модифицирана радикална мастоидектомија 

41557-01 Радикална мастоидектомија 

41548-00 Облитерација на мастоидна шуплина 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• меатопластика (41512-00 [305]) 
 

41564-00 Модифицирана радикална мастоидектомија со облитерација на мастоидна 
шуплина и еустахиева труба и затворање на надворешен слушен канал 

41564-01 Радикална мастоидектомија со облитерација на мастоидна шуплина и 
еустахиева труба и затворање на надворешен слушен канал 
 

324 Други ексцизиски процедури на мастоид или темпорална коска 

30244-00 Отстранување на стилоиден процес на темпорална коска 

41584-00 Парцијална ресекција на темпорална коска со мастоидектомија 

41584-01 Парцијална ресекција на темпорална коска со мастоидектомија и декомпресија 
на фацијален нерв 

41587-00 Тотална ресекција на темпорална коска 

 
ПОПРАВКА 
 
325 Репарациони процедури на мастоид или темпорална коска 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• меатопластика (41512-00 [305]) 
 
Не вклучува: ревизија на мастоидектомија (41566-01, 41566-02 [327])  
 онаа со: 

• имплантација на полжавест протетички уред (41617-00 [329]) 

• реконструкција на ланец на слушни ковчиња (41544-00, 41563 [326]) 

• делумна ресекција на темпорална коска (41584 [324]) 

• отстранување на лезија на гломус (41623-00 [312]) 
 

41551-00 Мастоидектомија со техника на недопрен ѕид на канал со мирингопластика 
 
Вклучува: онаа со атикотомија 
 

41560-00 Модифицирана радикална мастоидектомија со мирингопластика 

41560-01 Радикална мастоидектомија со мирингопластика 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
326 Реконструкциски процедури на мастоид или темпорална коска 

 Тимпанопластика, типови II, III, IV и V со мастоидектомија. 
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Вклучува:  графт 
 протеза 
 
Не вклучува: онаа за ревизија (41566 [327]) 
 

41554-00 Мастоидектомија со техника на недопрен ѕид на канал со мирингопластика и 
реконструкција на слушни ковчиња 
 
Вклучува: атикотомија 
 

41563-00 Модифицирана радикална мастоидектомија со техника на недопрен ѕид на 
канал со мирингопластика и реконструкција на слушни ковчиња 

41563-01 Радикална мастоидектомија со техника на недопрен ѕид на канал со 
мирингопластика и реконструкција на слушни ковчиња 

 
РЕВИЗИЈА 
 
327 Ревизиски процедури на мастоид или темпорална коска 

  

Вклучува: мирингопластика 
 

41566-00 Ревизија на мастоидектомија со техника на недопрен ѕид на канал 

41566-01 Ревизија на модифицирана радикална мастоидектомија 

41566-02 Ревизија на радикална мастоидектомија 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
328 Други процедури на мастоид или темпорална коска 

90116-00 Други процедури на мастоид или темпорална коска 

 
ВНАТРЕШНО УВО 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
329 
 

Процедури на апликација, вградување или отстранување врз внатрешно 
уво 

41617-00 Имплантација на полжавест простетски уред 
 

Вклучува: мастоидектомија 
 

41617-01 Отстранување на полжавест простетски уред 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
330 Инцизиски процедури на внатрешно уво 

41572-00 Лавирнтотомија 
Деструкција на лавиринт 
Инцизија на внатрешно уво 
 

41590-00 Декомпресија на ендолимфатична кеса 
 

Вклучува: мастоидектомија 
 

41590-01 Декомпресија на ендолимфатична кеса со шант 
 

Вклучува: мастоидектомија 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
331 Инцизиски процедури на внатрешно уво 

30075-30 Биопсија на внатрешно уво 

41593-00 Секција на вестибулски нерв, транславирнтски пристап 
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41596-00 Секција на вестибулски нерв, ретролавирнтски пристап 
 

Не вклучува: онаа со секција на полжавест нерв (41596-02 [331]) 

 
41596-01 Секција на кохлеарен нерв, ретролавирнтски пристап 

 

Не вклучува: онаа со секција на вестибуларен нерв (41596-02 [331]) 
 

41596-02 Секција на вестибулски и кохлеарен нерв, ретролавирнтски пристап 

 
ПОПРАВКА 
 
332 Репарациони процедури на внатрешно уво 

41614-00 Затворање на фистула со кружен отвор 

41614-01 Затворање на фистула со овален отвор 
Перилимфна фистула 
 

41614-02 Поправка на кружен отвор 
 

Не вклучува: онаа за затворање на фистула со кружен отвор (41614-00 [332]) 

 
41615-00 Поправка на овален отвор 

 

Не вклучува:  онаа за затворање на фистула со овален отвор (41614-00 [332]) 
 онаа со било која друга процедура на уво – испуштен код 

 
90117-00 Друга поправка на внатрешно уво 

Правење отвор во внатрешно уво (вклучувајќи и до кожен графт) 
Поправка на: 

• полжавче неспецифицирана на друго место 

• лавиринт неспецифицирана на друго место 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
333 Други процедури на внатрешно уво 

  

Вклучува: полжавче 
 внатрешен слушен канал 
 лавиринт 
 

90118-00 Други процедури на внатрешно уво 
Инјекција во внатрешно уво 
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ПОГЛАВЈЕ 5 
 

ПРОЦЕДУРИ НА НОС, УСТА И ФАРИНКС (БЛОКОВИ 370-
422) 
 
НОС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 

370 Процедури за испитување на нос 
 
41653-00 

 
Испитување на носна празнина и/или постназален простор 
Дренажа на хематом во носна празнина  
 
Не вклучува : онаа за било кои други процедури на нос, уста или фаринкс – кодот се изостава 
                          Онаа со биопсија (41761-00 [375]) 

 
41764-00 Ендоскопија на нос 

Риноскопија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Биопсија на назофаринкс (41761-00 [375]) 

 
41764-01 
▼0807 

 

Синусоскопија 

41653-01 Други дијагностички процедури на нос 
 
Забелешка: За нехируршки дијагностички интервенции види Поглавје 19 

 

371 Процедури на апликација, вградување и отстранување на нос 
 
41907-00 

 
Вградување на копче во носната преграда 

372 Процедури на инцизија на нос 
 
41659-00 

 
Отстранување на интраназално туѓо тело 
 

41683-00 Поделба на назални атхезии 

41683-01 Поделба на назални атхезии со вградување на стент 

373 Сопирање на носно крварење 
 Не вклучува : онаа со лигација на: 

• Етмоидална артерија (41725-00 [697]) 

• Максиларна артерија (41707-00 [697]) 

 
41677-00 Сопирање на предно носно крварење со тампонада и/или каутеризација 

Сопирање на носно крварање, не специфицирано поинаку 
 
Вклучува : дијатермија 
                    Вградување на балон 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 

 

 

 

41656-00 Сопирање на задно носно крварење со тампонада и/или каутеризација 

41680-00 Сопирање на носно крварење со криотерапија 

374 Други процедури на деструкција на нос 
 
41695-00 

 
Турбинектомија со криотерапија 
 

41674-00 Каутеризација или диатермија на носна школка 
 
Не вклучува : онаа со за сопирање на носно крварење (види блок [373]) 
 

41674-01 Каутеризација или диатермија на назален септум 
 
Не вклучува : онаа со за сопирање на носно крварење (види блок [373]) 
 

90130-00 Локална деструкција на интраназална лезија 

375 Биопсија на носна празнина 
 
41761-00 

 
Испитување на носна празнина и/или постназален простор со биопсија 
Биопсија на: 

• Ткиво на носна празнина 

• Назофаринкс 

• Постназално место 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Фибероптичко испитување на назофаринкс (41764-02 [416]) 

 

376 Процедури за ексцизија на носни школки 
 
41689-00 

 
Делумна турбинектомија, еднострано 
 

41689-01 Делумна турбинектомија, двострано 

41689-02 Потполна турбинектомија, еднострано 

41689-03 Потполна турбинектомија, двострано 

41692-00 Субмукозна ресекција на носна школка, еднострано 

41692-01 Субмукозна ресекција на носна школка, двострано 

377 Отстранување на интраназална лезија 
  

Не вклучува : онаа за лезија на ноздрва или назофаринкс (31460-00 [421]) 
 

41668-00 Отстранување на назален полип 

41729-00 Ексцизија на дермоидна циста на носот со инстраназална екстензија 

41728-00 Латерална ринотомија со отстранување на интраназална лезија 

90131-00 Локална ексцизија на друга интраназална лезија 

378 Други процедури за ексцизија на нос 
41671-00 Субмукозна ресекција на назален септум 

Не вклучува : онаа со септопластика (41671-03 [379]) 
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ПОПРАВКА 
 

 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

НОСНИ СИНУСИ 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

379 Поправка на назален септум 
41671-01 Затварање на перфорација на назален септум 

 
41671-02 Септопластика 

 
Вклучува : турбинектомија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Ринопластика (види блок [1679]) 

 
41671-03 Септопластика со субмукозна ресекција на назален септум 

 
Вклучува : турбинектомија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Ринопластика (види блок [1679]) 

 

380 Други процедури на поправка на нос 
30052-03 Поправка на рана на нос 

 
90132-00 Друго поправка на нос  

Повторно соединување на ампутиран нос, не специфицирано поинаку 
 
Не вклучува : повторно соединување на ампутиран нос со графт (45656-00 [1669], 45451-01 [1649]) 
 

381 Други процедури на нос 
41686-00 Хируршка фрактура на носна школка, еднострано 

Дислокација на школка, еднострано 

 
41686-01 Хируршка фрактура на носна школка, двострано 

Дислокација на школка, еднострано 

 
41672-00 Реконструкција на назален септум 

90133-00 Други процедури на нос 

382 Процедури на апликација, вградување или отстранување на носни синуси 
41704-00 Аспирација и лаважа на носен синус преку природен отвор 

 
41701-00 Аспирација и лаважа на носен синус со пунктура 

41740-00 Катетеризација на фронтален синус 

383 Процедури на инцизија на носни синуси 
41719-00 Дренажа на максиларен отвор преку забна алвеола 

Дренажа на носен синус преку забен џеб 
 

41716-00 
▼0807 
 

Интраназално отстранување на туѓо тело од максиларен отвор 
 
Вклучува : инцизија на мукоза 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 

 

 

41752-02 Сфеноидотомија 

41737-04 Етмоидотомија 

41743-00 Трепанација на преден синус 
Синусотомија на преден синус 

384 Биопсија на носни синуси 
▼0807  
41716-05 Биопсија на максиларен отвор 

41752-04 Биопсија на сфеноиден синус 

41737-07 Биопсија на фронтален синус 

41737-08 Биопсија на етмоидален синус 

385 Инстраназално отстранување на полип од носни синуси 
41716-03 Интраназално отстранување на полип од максиларен отвор 

 
41752-03 Интраназално отстранување на полип од сфеноиден синус 

41737-05 Интраназално отстранување на полип од фронтален синус 

41737-06 Интраназално отстранување на полип од етимоидален синус 

386 Други процедури за ексцизија на носни синуси 
  

Не вклучува : интраназално отстранување на полип на назален синус: 

• Атрум (41716-03 [385]) 
• Етмоидална коска (41737-06 [385]) 
• Фронтален (41737-05 [385]) 
• Сфеноидален (41752-03 [385]) 
радикална етмоидектомија (41734-00 [388]) 

 
41716-06 Ексцизија на лезија на максиларен отвор 

Екстерна максиларна антректомија 
 

Вклучува : онаа по пристап на Caldwell – Luc 
 
Не вклучува : ексцизија на полип (41716-03 [385]) 
                         масиларна антректомија: 

• Интраназална (41716 [387]) 

• Радикална (41710, 41713 [387]) 

• Едноставна (41716 [387]) 
 

41752-01 
▼0807 

Сфеноидектомија 
Ексцизија на лезија на сфеноиден синус 
 
Не вклучува : онаа со етмоидектомија (41731-01 [386]) 

 
41737-02 
▼0807 

Етмоидектомија, еднострано 

 
41737-03 
▼0807 

 
Етмоидектомија, двострано 

 
41731-00 
▼0807 

 
Етмоидектомија, фронтоназален пристап 

 
41731-01 
▼0807 

 
Етмоидектомија со сфеноидектомија, фронтоназален пристап 
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ПОПРАВКА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 
41737-09 
▼0807 

 
Фронтална синусектомија 
Ексцизија на лезија на фронтален синус 

  
 
41746-00 
▼0807 

 
Радикална облитерација на фронтален синус 

387 Максиларна антростомија 
41716-01 
▼0807 

Интраназална максиларна антростомија, еднострано 
Средна антростомија на меатус, ендострано  

 
41716-02 
▼0807 

Интраназална максиларна антростомија, двострано 
Средна антростомија на меатус, двострано  

 
41710-00 Радикална максиларна антростомија, еднострано 

Антростомија по Caldwell-Luc, еднострано 
Радикална максиларна антректомија, еднострано 
 
Не вклучува : онаа со трансантрална: 

• Етмоидектомија (41713-00 [387]) 

• Невректомија на Видиусов нерв (41713-01 [387]) 

 
41710-01 Радикална максиларна антростомија, двострано 

Антростомија по Caldwell-Luc, двострано 
Радикална максиларна антректомија, двострано 
 
Не вклучува : онаа со трансантрална: 

• Етмоидектомија (41713-00 [387]) 

• Невректомија на Видиусов нерв (41713-01 [387]) 

 
41713-00 Радикална максиларна антростомија со трансантална етмоидектомија 

Антростомија по Caldwell-Luc со трансантрална етмоидектомија 
Радикална максиларна антректомија со трансантрална етмоидектомија 

 
41713-01 Радикална максилиарна антростомија со трансантрална невректомија на Видиусов 

нерв 
Антростомија по Caldwell-Luc со трансантрална невректомија на Видиусов нерв 
Радикална максиларна антректомија со трансантрална невректомија на Видиусов нерв  
 

388 Други процедури на поправка на носни синуси 
41722-00 Затварање на ороантрална фистула 

Пластично затварање на ороантрална фистула 

 
53019-00 Коскен графт на максиларен синус 

Процедура на подигање на синус 

 
41734-00 Радикална етмоидектомија со остеопластичен рез 

389 Други процедури на носни синуси 
41716-04 Други интраназални процедури на максиларен отвор 

 
41752-00 Други интраназални процедури на сфеноидален синус 

41737-00 Други интраназални процедури на фронтален синус 

41737-01 Други интраназални процедури на етмоидален синус 

41749-00 Екстерни процедури на етмоидален синус 
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ЈАЗИК 
 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
ПОПРАВКА 
 

 

 

ПЛУНКОВИ ЖЛЕЗДИ И КАНАЛ 
 
ИНЦИЗИЈА 
 

390 Процедури на инцизија на јазик 
30278-01 Лиза на атхезии на јазик 

 
30278-02 Лингвална френотомија 

 
Не вклучува : лабијална френотомија (30281-00 [401]) 

 

391 Процедури на деструкција на јазик 
90134-00 Деструкција на лезија на јазик 

392 Процедури на ексцизија на јазик 
30075-19 Биопсија на јазик 

 
90135-00 Ексцизија на лезија на јазик 

30272-00 Делумна ексцизија на јазик 
Делумна глосектомија 
 
Не вклучува : онаа за намалување на големина (45675-01 [1665]) 
                         Онаа со делумна фарингектомија (41785 -00 [420]) 

 
41779-01 Потполна ексцизија на јазик 

Потполна глосектомија 
 
Не вклучува : Онаа со делумна фарингектомија (41785 -01 [420]) 

 
30278-00 Лингвална френектомија 

 
Вклучува : поправка 
 
Не вклучува :  лабијална френектомија (30281 -01 [404]) 

 

393 Процедури на поправка на јазик 
90136-00 Друго поправка на јазик 

394 Други процедури на јазик 
 
90137-00 

 
Други процедури на јазик 

395 Процедури на инцизија на плункови жлезди или канал 
30266-00 Инцизија на плункова жлезда или канал 

Меатотомија на плункова жлезда или канал 
 
Не вклучува : онаа за отстранување на калкулус (30266 -02 [395]) 
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30266-01 Марсупиализација на циста на плункова жлезда или канал 

30266-02 Отстранување на калкулус од плункова жлезда или канал 
Отстранување на калкулус со: 

• Инцизија 

• Сондирање 
 

396 Процедури на деструкција на плункови жлезди или канал 
30262-01 Дијатермија на плункова жлезда или канал 

Деструкција на лезија на плункова жлезда или канал со дијатермија  

397 Процедури на ексцизија на плункови жлезди или канал 
30094-09 Перкутана иглена биопсија на плункова жлезда или канал 

 
30075-22 Биопсија на плункова жлезда или канал 

90138-00 Ексцизија на лезија на плункова жлезда 

30259-00 Ексцизија на сублингвална жлезда 

30256-00 Ексцизија на субмандибуларна жлезда 

30253-00 Делумна ексцизија на паротидна жлезда 
Делумна паротидектомија 

 
Вклучува : изложување на фацијален нерв 

 
30247-00 Потполна ексцизија на паротидна жлезда 

Потполна паротидектомија 

 
30250-00 Потполна ексцизија на паротидна жлезда со презервазија на фацијален нерв 

Потполна паротидектомија со презервирање на фацијален нерв 
 

30255-00 Отстранување на субмандибуларен канал 
Диверзија на субмандибуларен канал 
Релокација на субмандибуларен канал 
 
Заблешка: Се врши за контрола на лигавење 

 

398 Процедури за поправка на плункови жлезди или канал 
30262-00 Дилатација на плункова жлезда или канал 

 
Вклучува : сондирање 

 
Не вклучува : онаа за отстранување на калкулус (30266-02 [395]) 

 
30269-00 Поправка на фистула на плункова жлезда или канал 

Плункова фистулектомија 

 
41910-00 Транспозиција на канал на главна плункова жлезда 

 
Вклучува : паротидна жлезда 
                    Сублингвална жлезда 
                    Субмандибуларна жлезда 
 
Не вклучува : онаа за отстранување на калкулус (30266 -02 [395]) 
 

52148-00 Микрохируршко поправка на паротиден канал 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

 
УСТА, НЕПЦЕ И УВУЛА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

 

90139-00 Друго поправка на плункова жлезда или канал 

399 Други процедури за плункова жлезда или канал 
90140-00 Други процедури на плункова жлезда или канал 

400 
▼0809 

Процедури за апликација, вградување или отстранување на уста, непце или 
увула  

52627-00 Интраорален осеоинтегриран дентален имплант, прва фаза 
Прва фаза од дво-фазен ендоосеален биокомпатибилен имплантат во коска на максила или мандибула 
Едно-фазен ендоосеален биокомпатибилен имплант во коска на максила или мандибула 
 
Имплантација на титаниумска фикстура  

 
52630-00 Интраорален осеоинтегриран дентален имплант, втора фаза 

Втора фаза од дво-фазен ендоосеален имплант во коска на максила или мандибула  
 
Фиксација на транскутален носач 

401 Процедури на инцизија на уста, непце или увула 
41810-00 Увулотомија 

 
30281-00 Лабијална френотомија 

Дивизија на лабијален френулум 
 
Не вклучува : лингвална френетомија (30278 -02 [390]) 

 
96215-00 Инцизија и дренажа на лезија во усна празнина 

Дренажа на : 

• Абсцес во орална празнина 

• Циста во орална празнина 

 

Не вклучува : ексцизија на кожа, субкутано и меко непце на усна (види блок [1664]) 

 
402 Биопсија на орална празнина или меко непце 
30075-23 Биопсија на усна празнина 

Биопсија на: 

• Коскен дел од непце 

• Усна 

• Уста 
 

Не вклучува : онаа за: 

• Меко непце (30075 -24 [402]) 

• Увула (30075 -24 [402]) 

 
30075-24 Биопсија на меко непце 

Биопсија на увула 

403 Ексцизија на лезија на уста или непце 
90141-00 Локална ексцизија или деструкција на лезија на коскен дел од непце 

Локална ексцизија или деструкција на ткиво на коскен дел од непце 
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ПОПРАВКА 
 

 

Не вклучува : отстранување на папиларна хиперплазија (52609 -00 [403]) 
 

52609-00 Ексцизија на папиларна хиперплазија на непце 

30283-00 Ексцизија на циста на уста 
Ексцизија на: 

• Мукоцеле 

• Ранула 

 
30275-00 Радикална ексцизија на интраорална лезија 

 
Вклучува : ресекција на: 

• Лимфен јазол (лимфни јазли) 

• Мандибула 
 

90141-01 Ексцизија на друг лезија на уста 
 
Не вклучува : ексцизија на лезија на горен аеродигестивен тракт (31400 -00 [421]) 

 
404 Други процедури на ексцизија на уста, непце или увула 
41810-01 Увулектомија 

Ексцизија на лезија на увула, не специфицирано поинаку 
 
Не вклучува : ревизиона увулектомија (41787-02 [407]) 

 
41787-00 Увулектомија со делумна палатектомија 

 
Вклучува : ласерска инцизија на непце 

 
41787-01 Увулектомија со делумна палатектомија и тонзилектомија 

Вклучува : ласерска инцизија на непце 

30281-01 Лабијална френектомија 
 
Не вклучува : дивизија на лабијален френулум (30281 -00 [401]) 

 
52600-00 Ексцизија на палатална егзостоза 

 
Вклучува : онаа на торус палатинус 

405 Увулопалатофарингопластика 
41786-00 Увулопалатофарингопластика 

 
41786-01 Увулопалатофарингопластика со тонзилектомија 

406 Други процедури на поправка на уста, непце или увула 
30052-02 Поправка на рана на усна 

 
Не вклучува : онаа со уста: 

• Вклучувајќи меко непце (30035 -00 [1635]) 

• На површина (30032-00 [1635])   

 
30052-04 Затварање на фистула на уста 

 
Не вклучува : затварање на фистула: 

• Назолабијална (45714 -01 [1680]) 

• Ороантрална (41722 -00 [388]) 

• Ороназална (45714 -00 [1680]) 

 
45676-00 Друго поправка на уста 

52618-00 Субмукозна вестибулопластика 
Субмукозно спуштање на долен дел од уста со Obwegeser техника 
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РЕВИЗИЈА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

КРАЈНИЦИ И АДЕНОИДИ 
 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
 

 
Вклучува : ексцизија на мускул 
                    мукозен графт 
                    кожен графт 
               

52618-01 Отворена вестибулопластика 
Спуштање на долен дел од уста со Obwegeser техника 

 
Вклучува : ексцизија на мускул 
                    мукозен графт 
                    кожен графт 

 
90142-01 Друго поправка на непце 

90142-02 Друго поправка на увула 

407 Процедури на ревизија на уста, непце или увула 
41787-02 Ревизија на увулектомија 

408 Други процедури на уста, непце или увула 
90143-00 Други процедури на уста 

90143-01 Други процедури на непце 

90143-02 Други процедури на увула 

409 Процедури на инцизија на крајници или аденоиди 
41807-00 Инцизија и дренажа на перитонзиларен абсцес 

410 Процедури за деструкција на крајници или аденоиди 
41797-00 Сопирање на крварење по тонзилектомија и аденоидектомија 

411 Биопсија на крајници или аденоиди 
30075-25 Биопсија на крајници или аденоиди 

412 Тонзилектомија или аденоидектомија 
41789-00 Тонзилектомија без аденоидектомија 

Ексцизија на полип од крајник 
 
Не вклучува : отстранување на лингавелн крајник (41804 -00 [412]) 
                          онаа со: 

• Увулектомија (41787 -01 [404]) 

• Увулопалатофарингопластика (41786 -01 [405]) 
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ПОПРАВКА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 
ФАРИНКС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 

41801-00 Аденоидектомија без тонзилектомија 

41789-01 Тонзилектомија со аденоидектомија 

41804-00 Отстранување на лингвална тонзила 

413 Други процедури на ексцизија на крајници или аденоиди 
90144-00 Ексцизија на лезија на крајници или аденоиди 

414 Други процедури на поправка на крајници или аденоиди 
90145-00 Друго поправка на крајници или аденоиди 

415 Други процедури на крајници или аденоиди 
90146-00 Други процедури на крајници или аденоиди 

416 Процедури на испитување на фаринкс 
41764-02 Фибероптичко испитување на фаринкс 

Фибероптичка фарингоскопија 

 
Вклучува : назофаринкс 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Биопсија на интраназален простор (41761-00 [375]) 

417 Процедури на апликација, вградување или отстранување на фаринкс 
30061-01 Отстранување на туѓо тело од фаринкс без инцизија 

418 Процедури на инцизија на фаринкс 
41758-00 Дивизија на атхезии на фаринкс 

 
41776-00 Крикофарингеална миотомија 

41776-01 Крикофарингеална миотомија со инверзија на фарингеално кесе 

41770-01 Крикофарингеална миотомија со отстранување на фарингеално кесе 

41779-00 Фаринготомија 

419 Процедури на деструкција на фаринкс 
41674-02 Каутеризација или дијатермија на фаринкс 

 

Вклучува : назофаринкс 
 
Не вклучува : онаа за сопирање на назално крварење (види блок [373]) 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 

 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

52035-00 Ендоскопска ласерска терапија на горен аеродигестивен тракт 
 
Забелешка: Се врши воглавно за неоплазија, бенигни васкуларни лезии или стриктури на ноздрви, 
назофаринкс, орална празнина, орофаринкс, ларингофаринкс и ларинкс 

420 Фарингектомија  
 
 
41782-00 

Вклучува : пристап на фаринготомија 
 
Делумна фарингектомија 
 

41785-00 Делумна фарингектомија со делумна глосектомија 

41785-01 Делумна фарингектомија со потполна глосектомија 

421 Други процедури на ексцизија на фаринкс 
30075-26 Фарингеална биопсија 

Биопсија на супраглотична маса 

 
30286-00 Ексцизија на бранхијална циста 

30289-00 Ексцизија на бранхијална фистула 

31400-00 Eксцизија на лезија на горен аеродигестивен тракт 
 
Забелешка: Се врши воглавно за карциноми на плочести (лушпести) клетки кои зафаќаат повеќе места на 
ноздрвите, назофаринксот, усната празнина, орофаринксот, ларингофаринксот или ларинксот (каде 
лезијата се наоѓа на некое од специфицираните места, кодот за ексцизија за специфичното место треба 
да се преназначи) 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Трахеостомија (41880-00, 41883 [536]) 
 
Не вклучува: радикална ексцизија на интраорална лезија со ресекција на мандибула и лимфни јазли на 
вратот (30275-00 [403]) 

 
31409-00 Eксизија на парафарингеална лезија со цервикален пристап 

31412-00 Eксцизија на рекурентна или перзистентна парафарингеална лезија со цервикален 
пристап 
 

41767-00 Oтстранување на лезија на назофаринкс, транспалатален пристап 

41770-00 Oтстрануање на фарингеално кесе 
Фарингеална дивертикулектомија 

 
Не вклучува: онаа со ендоскопија (41773 -00 [421]) 
                        Онаа со крикофаринготомија (41770-01 [418]) 

 
41773-00 Eндоскопска ресекција на фарингеално кесе 

Процедура по Dohlman 

 
41804-01 Oтстранување на латерални фарингеални ленти  

41813-01 Oтстранување на фарингеална циста 

90149-00 Eксцизија на друга лезија на фаринкс 

422 Други процедури на фаринкс 
90147-00 Други процедури на фаринкс 
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ПОГЛАВЈЕ 6 
 

СТОМАТОЛОШКИ ПРОЦЕДУРИ (БЛОКОВИ 450-490) 
 
Забелешка: Поглавјето за стоматолошките процедури на Австралиската класификација на здравствени 

интервенции (АЦХИ) е базирано на публикацијата на Австралиската стоматолошка асоцијација 
(АДА) „Австралиски распоред на стоматолошки услуги и индекс, 8 издание.“ 

  

 Третата, четвртата и петтата цифра од стоматолошките кодови на Австралиската 
класификација на здравствени интервенции (97011-00 до 97686-00) директно се поврзани со 
бројот на ставката во Распоредот АДА. На пример 

 

97171-00 Одонопластика, по заб 

 
171  

 
Одонопластика, по заб 

 
Самостојна процедура за модифицирање на контурата на коронката на забот или анатомијата на фисурата на заб 
за обезбедување подобра контура. 
 
 
Некои описи до некаде се разликуваат од описите на ставките на АДА. Онаму каде што е потребно пошироко 
дефинирање на кодот треба да се види Распоредот на АДА. Публикацијата, исто така содржи и дијаграми кои 
можат да бидат корисни, особено во поглед на дефинирањето на терминологијата која ја користат стоматолозите. 
Подолу е даден пример на различност на описот на кодовите. 
 

97774-00 Обезбедување обтуратор 

 
774 

 
Обтуратор 
 

 
Некои услуги од Распоредот на АДА не се вклучени во Австралиската класификација на здравствени интервенции 
поради следните причини: 
 
1. Дуплирање на услуга класифицирана во рамките на Распоредот на услуги на здравствената заштита 
 

Одредени процедури кои ги вршат орални и максилофацијални хирурзи и пластични и реконструктивни хирурзи 
можат да ги вршат и стоматолози. Пример за тоа е процедурата на осеоинтеграција (види Поглавје 5 Нос, уста 
и фаринкс, блок [400]. Онаму каде се појавува дуплирање, бројот на ставката на АДА е поврзан со кодот на 
Австралиската класификација на здравствени интервенции.  

 
2. Други броеви на ставки на АДА кои не се вклучени во Австралиската класификација на здравствени 

интервенции 
 
Одредени броеви на ставки на АДА обединуваат неколку стоматолошки услуги во една ставка и поради тоа не 
се вклучени во Австралиската класификација на здравствени интервенции. На пример: 281 Тек на нехируршки 
реридонтален третман. 
 

ДИЈАГНОСТИЧКИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ 
 
450 Стоматолошки преглед 

97011-00 Сеопфатен орален преглед 

97012-00 Периодичен орален преглед 

97013-00 Ограничен орален преглед 

97014-00 Стоматолошка консултација 

97015-00 Стоматолошка консултација, проширена 

97018-00 Пишан извештај, стоматолошки 

97019-00 Стоматолошка писмо за препорака 
 

451 Стоматолошки радиолошки преглед и толкување 

97022-00 Интраорална ретроалвеоларна радиографија или радиографија со 
загризување лента, по изложување 

97025-00 Интраорална оклузална радиографија, по изложување 
 

Вклучува: мандибуларен поглед 
 максиларен поглед 
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87039-00 Томографија на череп или на дел од череп 

 
452 Други стоматолошки дијагностички услуги 

97041-00 Стоматолошко бактериолошко испитување 

97042-00 Стоматолошко испитување и утврдување на култура 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• тест на осетливост на антибиотици (97043-00 [452]) 
 

97043-00 Стоматолошки тест на осетливост на антибиотик 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• култура, испитување и идентификација (97042-00 [452]) 
 

97044-00 Стоматолошко неинвазивно земање примерок за патолошко испитување 
 
Не вклучува: биопсија на ткиво (30075-01, 50200-00 [1560], 30071-00 [1618]) 
 

97046-00 Скрининг тест за перидонтална болест 
97047-00 Скрининг тест за активност на кариес 

 
Вклучува: земање примерок од плунка 
 

97048-00 Тест на склоност кон кариес 

97052-00 Стоматолошко хистопатолошко испитување на ткиво 

97053-00 Стоматолошка цитолошка интервенција 

97055-00 Крвен примерок, за стоматолошка дијагноза 

97056-00 Стоматолошко хематолошко испитување 

97061-00 Испитување на забната пулпа 

97071-00 Подготовка на дијагностички модел, по модел 
 
Вклучува: апликација восок 
 
Не вклучува: онаа за: 

• штитници за уста (97151-00 [455]) 

• простатички услуги (види блоковите [474] до [477]) 

• лажички (97926-00 [485]) 
 

97072-00 Фотографски записи, интраорални 

97073-00 Фотографски записи, екстраорални 

97081-00 Кефалометриска анализа и толкување 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кефалометриска радиографија (57930-00 [1967]) 
 

97082-00 Анализа за предвидување на односот на големината на заб-вилица 

97086-00 Електромиографска анализа 

 
ПРЕВЕНТИВНИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ 
 
453 Стоматолошка профилакса и белење 

97111-00 Отстранување плак или дамка 
 

Не вклучува: онаа со: 

• отстранување на камен: 

• субгингивален (97114-00 [453]) 

• супрагингивален (97114-00 [453]) 

• стругање на корен на заб (97222-00 [456]) 
 

97113-00 Реставрација на претходни реставрации 

97114-00 Отстранување забен камен 
Не вклучува: она со стругање на корен (97222-00 [456]) 
 

97116-00 Микроабразија на забна глеѓ, по заб 
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97117-00 Белење, внатрешно, по заб 

97118-00 Белење, надворешно, по заб 

97119-00 Белење, домашна примена, по забен лак 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• обезбедување на: 

• лекови (97927-00 [485]) 

• лажичка (97926-00 [485]) 
 

454 Топикална апликација на агенс за реминерализација 

 Топикачна апликација на флуор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• отстранување на плак 
97121-01 Топикална апликација на агенс за реминерализација, 1 третман 

 
Вклучува: активирање на агенс со ласер или друг извор на интензивна светлина и топлина 
 

97123-01 Апликација на концентриран агенс за реминерализација, по заб 
 

455 Други превентивни стоматолошки услуги 

 
97131-00 

 
Стоматолошки диететски совет 

97141-00 Инструкција за орална хигиена 

97151-00 Обезбедување штитник за уста, индиректен 

97153-00 Бимаксијален штитник за уста, индиректен 

97161-00 Запечатување фисура, по заб 
 
Вклучува: подготовка на отвори или фисури 
 

97165-01 Процедура на десензибилизација, стоматолошка 
Процедура за отстранување или намалување на сензитивноста и неудобноста на изложен заб 
 
Апликација на агенс за десензибилизација на заб 
  

97171-00 Одонопластика, по заб 

 
ПЕРИДОНТАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
 
456 Перидонтални интервенции 

97213-00 Лекување акутна перидонтална инфекција 
Вклучува: дренажа на апцес со инцизија 
 испирање 
 препишување антибиотици 
 отстранување наслаги и депозити од непцата и гингивалниот јаз 
 

97221-00 Клиничка перидонтална анализа и бележење 

97222-00 Стругање на корен на заб со сублингвална киретажа, за осум или помалку 
заби 
 
Вклучува: отстранување на: 

• камен 

• плак 
 

97225-00 Нехируршки третман на перидонтот, некласифициран на друго место 
 

Вклучува: апликација на лекови 
 дебридман 
 испирање 
 
Не вклучува: отстранување на гингивален камен и плак (97114-00 [453]) 
 оној со било која друга перидонтална процедура – испуштен код 
 

97231-00 Гингивектомија, за осум или помалку заби 
 
Вклучува: стругање на корен 
 отстранување на камен 
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97232-00 Хируршка процедура на перидонталниот резен, за осум или помалку заби 
 
Вклучува: стругање на корен 
 отстранување на камен 
 
Не вклучува: онаа со преобликување на коскен дефект или деформитет (97233-00 [456]) 
 

97238-00 Хируршка процедура на перидонталниот резен за продолжување на круната, 
по заб 
 

Вклучува: преобликување на алвеоларна коска 
 

97233-00 Хируршка процедура на алвеоларна коска, за осум или помалку заби 
 
Вклучува: инцизија и деташман на гингивален резен 
 стругање на корен 
 отстранување камен 
 преобликување на коскен дефект или деформитет 
 
Не вклучува: орален коскен графт (97234-00 [456]) 
 онаа за продолжување на коронката (97238-00 [456]) 
 

97234-00 Алвеоларен коскен графт, по заб или имплант 
 

Вклучува: стругање на корен 
 отстранување камен 
 поправка 
 замена  

 
97235-00 Гингивален графт, по заб или имплант 
97236-00 Водена регенерација на ткиво, по заб или имплант 
97237-00 Водена регенерација на ткиво, отстранување мембрана 

97241-00 Ресекција на забен корен, по корен 
Ампутација на забен корен 
 
Вклучува: ресекција на дел на коронка 
 

97245-00 Перидонтална хируршка процедура која опфаќа 1 заб или имплант 
Каутеризација за ендодонстски пристап 
Гингивопластика 
Перцизија 
 

 
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 
 
457 Нехируршко вадење заб 

 Нехируршка екстракција за заби 

• млечни 

• делумна 

• перманентни 
 

97311-00 Отстранување на заб или дел(ови) од него 
 
Вклучува: отстранување дел од перманентен заб 
 

97314-00 Секционално отстранување на заб 
 
Вклучува: отстранување коска 
 

458 Хируршко отстранување на заб 

 Хируршка екстракција на заб (фрагмент) 
 

97322-00 Хируршко отстранување на заб или забен фрагмент, без да бара 
отстранување на коска или делење на заб 

97322-01 Целосно чистење на забалото 
Целосно чистење на забалото неспецифицирано поинаку 
 

на алвеоларна коска 
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97323-00 Хируршко отстранување на заб или забен фрагмент, бара отстранување на 
коска 
Отстранување на импактиран катник неспецифицирано поинаку 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хируршка изолација и заштита на невроваскуларно ткиво (97389-00 [461]) 
 

97324-00 Хируршко отстранување на заб или забен фрагмент, бара отстранување на 
коска и делење на заб 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хируршка изолација и заштита на невроваскуларно ткиво (97389-00 [461]) 
 

459 Хирургија за протетика 

97331-00 Алвеолектомија, по сегмент 
Алвеопластика 
 

97338-00 Редукција на покретно ткиво, по сегмент 
97341-00 Отстранување на хиперпластично ткиво 

Отстранување на хиперпластично ткиво од максиларниот или мандибуларниот алвеоларен 
гребен или придружна мукоза 
 

97343-00 Репозиција на приклучок на орален мускул 
 

460 Општа хируршка стоматолошка процедура 

97379-00 Марсупализација на циста во усната празнина 
 

Не вклучува: онаа на плунковниот канал или жлезда 
 

97377-00 Лекување на заби со отстранување или поправка на меко ткиво, 
некласифицирано на друго место 
 
Не вклучува: каутеризација за ендодонтски пристап (97245-00 [456]) 
 гингивопластика (97245-00 [456]) 
 

461 Други стоматолошки хируршки процедури 

97381-00 Хируршко откривање на неизникнат заб со стимулација и пакување 

97382-00 Хируршко откривање на неизникнат заб со ставање ортодонтска направа за 
ортодонтска тракција 
 

Не вклучува: апликација на ортодонтска сила на искривени израснати заби 

• лепење атачмен (97862-00 [482]) 

97384-00 Репозиционирање на поместен заб, по заб 
Репозиционирање на поместен заб со манипулација 
 
Овој код се применува и кога се вршат: 

• процедури на стабилизација 

• реплантација и ставање шина (97387-00 [461]) 

• ставање шина (97386-01 [461]) 
 
Не вклучува: хируршко репозиционирање на неизникнат заб (97385-00 [461]) 
 

97385-00 Хируршко репозиционирање на неизникнат заб 
Хируршко излижување и манипулација на неизникнат заб 
 

97386-01 Ставање шина на поместен заб, по заб 
Стабилизација со ставање шина на поместен заб 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• репозиционирање (манипулација) на заб (97384-00 [461]) 
 

 
97387-00 

 
Реплантација и ставање шина на заб 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• обезбедување шина 

• метална (97773-00 [477]) 

• акрилна (97772-00 [477]) 
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97388-00 Трансплантација за заб или забна пупка 

97389-01 Операција за изолирање и заштита на невроваскуларно ткиво 
 
Забелешка: Дополнителна операција извршена за време на денто-алвеоларната операција 

каде може да се случи оштетување на невроваскуларниот сноп 
 

97395-00 Шиење на нервен сноп во врска со стоматолошка процедура 

97399-00 Контрола на постоперативно крварење по стоматолошка процедура 
 
Вклучува: вградување на орална сутура 
 
Не вклучува: вградување на орална сутура за било која друга стоматолошка процедура 
 

 
ЕНДОДОНЦИЈА 
 
462 Лекување на пулпа 

97411-00 Директно прекривање на забната пулпа 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• било која реставративна стоматолошка процедура (види блокови [465], [466] и [469]) 
 

97414-00 Пулпотомија 

97415-00 Целосна хемомеханичка подготовка на коренов канал, 1 канал 
 
Вклучува: отстранување на пулпа или некротични наслаги од канал 
 

97416-00 Целосна хемомеханичка подготовка на коренов канал, секој следен канал 
 

Вклучува: отстранување на пулпа или некротични наслаги од канал 
 
Прво се применува кодот: 

• хемомеханичка подготовка на 1 коренов канал (97415-00 [462]) 

 
97417-00 Затворање на коренов канал, 1 канал 

Пополнување на коренов канал по хемомеханичка подготовка 
 

97418-00 Затворање на коренов канал, секој следен канал 
Пополнување по хемомеханичка подготовка на секој дополнителен канал во заб со повеќе канали 
 
Прво се применува кодот: 

• затворање на 1 коренов канал (97417-00 [462) 
 

97419-00 Ексципација на пулпа или дебридман на коренов(и) канал(и), итна или 
палијативна процедура 
Итна или палијативна процедура за отстранување на пулпа и наслаги од системот на коренови 
канали 
 
Вклучува: затворање на пристапниот отвор 
 
Не вклучува: неитно и непалијативно отстранување на пулпа и наслаги (97415-00, 97416-00 

[462]) 
 

97421-00 Полнење на коренов канал со ресорпциски материјал, млечен заб 
 
Вклучува: пулпектомија 
 

463 Перирадикуларна хирургија 

97431-00 Периапикална киретажа, по заб 
 
Не вклучува: онаа со: 

• ретроградно затворање (пополнување) на коренов канал (97434-00 [463]) 

• апиектомија (97432-00 [463]) 
 

97432-00 Апиектомија, по заб 
 
Вклучува: периапикална киретажа 
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Не вклучува: онаа со ретроградно затворање (пополнување) на коренов канал (97434-00 [463]) 

 
97433-00 Истражна перирадикуларна операција 

Испитување на интегритетот на забниот корен и околните структури 
 

97434-00 Ретроградно пополнување на забен канал, по канал 
Дебридман и пополнување по ретрограден крај на коренов канал 
 
Вклучува: апиектомија 
 периапкиална киретажа 
 

97436-00 Хируршко затворање за перфорација на забен канал 
 
Не вклучува: нехируршка поправка на перфорација на забен корен (97457-00 [464]) 
 

97437-00 Хируршки третман и поправка на надворешна ресорпција на корен, по заб 

97438-00 Хемисекција на повеќекоренски заб 
 

464 Други ендодонтски услуги 

97445-00 Испитување или пронаоѓање на калцифициран коренов канал, по канал 
Хемиска и физичка процедура за лоцирање или справување со абнормално калцифициран 
коренов канал 
 

97451-00 Отстранување на потполна од корен, по канал 

97452-00 Отстранување на цементиран држач или коронка од коренов канал 

97453-00 Отстранување или бајпас на скршен ендоноднтски инструмент 
97455-00 Испирање и подготовка на систем на коренов канал, по заб 

Иригација на дебридман и обработка на кореновиот канал поради инфекција или воспаление по 
претходно отворање и отстранување на содржината на коренов канал 
 
Не вклучува: она со било која друга ендодонтска процедура – испуштен код 
 

97457-00 Пополнување на ресорпционен дефект или перфорација 
Нехируршка поправка на перфорација на забен корен 
 
Не вклучува: Хируршко затворање за перфорација на забен канал (97436-00 [463]) 
  

 
РЕСТАВРАТОРСКИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ 
Вклучува:  обликување на соседните и спротивните заби 
 вградување на поправка 
 поставување облога 
 подготовка на забот 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• покривање на врвовите на коронките  (97577-00 [469]) 

• вградување стоматолошка игла (97575-00 [469]) 

• реставрација на инцизорскиот агол (97578-00 [469]) 
 

465 Метална поправка 

 Вклучува:  директна поправка со: 

• амалгам (легура на жива) 

• галој (легура на галиум) 

• златна фолија 
индиректна поправка со: 

• хром кобалт 
• злато 

• неблагороден метал 
 

97458-00 Привремено пополнување на корен со лек 
97511-01 Амалгамска исполна на заб, 1 површина, директна 

97512-01 Амалгамска исполна на заб, 2 површини, директна 

97513-01 Амалгамска исполна на заб, 3 површини, директна 

97514-02 Амалгамска исполна на заб, 4 површини, директна 

97515-02 Амалгамска исполна на заб, 5 површини, директна 

97541-01 Амалгамска исполна на заб, 1 површина, индиректна 
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Не вклучува: онаа за заб од забна забна протеза (97778-00 [477]) 
 

97542-01 Амалгамска исполна на заб, 2 површини, индиректна 
 

Не вклучува: онаа за заб од забна забна протеза (97778-00 [477]) 
 

97543-01 Амалгамска исполна на заб, 3 површини, индиректна 
 

Не вклучува: онаа за заб од забна забна протеза (97778-00 [477]) 
 

97544-00 Амалгамска исполна на заб, 4 површини, индиректна 
 

Не вклучува: онаа за заб од забна забна протеза (97778-00 [477]) 
 

97545-00 Амалгамска исполна на заб, 5 површини, индиректна 
 

Не вклучува: онаа за заб од забна забна протеза (97778-00 [477]) 
 

466 Поправка во боја на заб 

 Директна поправка со 
адхезивна техника  со материјал во боја на заб 
Индиректна поправка 
 
Вклучува: компомер 
 композитна смола 
 стаклен јономер 
 полимерно стакло поправка 
 смолест композит 
 заптивање на некариесните отвори, фисури или пукнатини во емајл на постојан или 

млечен заб 
  

97521-01 Адхезивна поправка на преден заб, 1 површина, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 1 површина на преден заб 
 

97522-01 Адхезивна поправка на преден заб, 2 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 2 површини на преден заб 
 

97523-01 Адхезивна поправка на преден заб, 3 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 3 површини на преден заб 
 

97524-00 Адхезивна поправка на преден заб, 4 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 4 површини на преден заб 
 

97525-00 Адхезивна поправка на преден заб, 5 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 5 површини на преден заб 
 

97531-00 Адхезивна поправка на заден заб, 1 површина, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 1 површина на заден заб 
 

97532-00 Адхезивна поправка на заден заб, 2 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 2 површини на заден заб 
 

97533-00 Адхезивна поправка на заден заб, 3 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 3 површини на заден заб 
 

97534-00 Адхезивна поправка на заден заб, 4 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 4 површини на заден заб 
 

97535-00 Адхезивна поправка на заден заб, 5 површини, директна 
Директна поправка со адхезивна техника и материјал во боја на заб, со 5 површини на заден заб 
 

97551-01 Поправка на заб во боја на забот, 1 површина, индиректна 

97552-01 Поправка на заб во боја на забот, 2 површини, индиректна 

97553-01 Поправка на заб во боја на забот, 3 површини, индиректна 

97554-01 Поправка на заб во боја на забот, 4 површини, индиректна 

97555-01 Поправка на заб во боја на забот, 5 површини, индиректна 
 

469 Други поправки на забната површина 
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97572-01 Привремена поправка на заб 
 
Не вклучува: онаа со било која друга стоматолошка процедура 
 

97574-01 Цементирање метална лента на заб 
Цементирање на метална лента за дијагностички, заштитни цели или поставување привремена 
поправка 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• привремена поправка на заб (97572-01 [469]) 
 

97575-00 Вградување на стоматолошка игла, по игла 
Вградување стоматолошка игла за да се помогне задржувањето и за потпирање на директната 
или индиректната поправка на заб 
 

97576-00 Коронка од не’рѓачки челик 
Поправка на коронката со коронка од не’рѓачки челик 
 

97577-00 Покривање на врвовите на коронките, по врв 
Поправка на анатомската или функционалната висина на врвот 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на заден заб 

• директна (види блокови [465] и [466]) 

• индиректна (види блокови [465] и [466]) 
 

97578-00 Реставрација на инцизорски агол на преден заб, по агол 
Реставрација на анатомски и функционален облик на инцизорскиот агол 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на заден заб 

• директна (види блокови [465] и [466]) 

• индиректна (види блокови [465] и [466]) 
 

97582-01 Лепење забна фасета на површината на забот, директно 
Директно лепење на фасета од адхезивен материјал во боја на заб на површината на забот 
 

97583-01 Прикачување забна фасета на површината на забот, индиректно 
Прикаќување на фасета во боја на заб на површината на забот каде фасетата се поставува 
индиректно 
 

97595-00 Отстранување на инлеј/онлеј 
Отстранување на индиректна метална поправка или поправка во боја на заб 
 

97596-00 Повторно цементирање на инлеј/онлеј 
Повторно цементирање на индиректна метална поправка или поправка во боја на заб 
 

97597-00 Дополнително леење, во предформа или обликување 
Изработка и цементирање на одливок, претходно формирано или обликувано копче 
 

 
ПРОТЕТИКА 
 
470 Коронка 

97611-01 Целосна коронка, акрилна смола, индиректна 

97613-00 Целосна коронка, неметална, индиректна 

97615-00 Целосна коронка, фасетирана, индиректна 

97618-00 Целосна коронка, метална, индиректна 

97625-00 Надградба за коронка, вклучувајќи интракранијално колче, индиректна 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• коронка (97611-01, 97613-00, 97615-00, 97618-00 [470]) 
 

97627-00 Прелиминарна реставрација за коронка, директна 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на игла (97575-00 [469]) 

• поправка со леење, предформа или обликување (97597-00 [469]) 
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97629-00 Интракранијално колче и коренска капа, индиректна 

97631-00 Провизорна коронка 
Привремена коронка, дизајнирања да трае додека се направи постојана коронка или додека се 
отстрани заб 
 

471 Мост 
97632-00 Провизорен мост, по член 

Привремен мост, дизајниран да трае додека не може да се изработи и постави постојан мост 
 

97642-00 Мост, директен, по член 

97643-00 Мост, индиректен, по член 

97644-00 Полу-фиксирана естетска врска 

97645-00 Механичка или магнетска естетска врска, мост 
97649-00 Држач за лепена структура, индиректна, по заб 

Држач и рамка, залепен за соседниот заб заради поддршка на мостот или атачмен 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• мост (97642-00, 97643-00 [471]) 

• шина: 

• метална (97773-00 [477]) 

• акрилна (97772-00 [477]) 
 

472 Други стоматолошки услуги на коронка и мост 
97651-00 Повторно цементирање на коронка или фасета 

97652-00 Повторно цементирање на мост или шина, по член 

97653-01 Повторно лепење на мост или шина, по член 
 

Вклучува: посторен третман на површината на мостот 
 

97655-00 Отстранување на коронка 

97656-00 Отстранување на мост или шина 

97658-00 Поправка на коронка, мост или шина, индиректна 

97659-00 Поправка на коронка, мост или шина, директна 
 

473 Имплантна протетика 

97663-00 Хируршко отстранување на забен имплант 
97664-00 Прилагодување носач за забна протеза 

97666-00 Протеза со метална рамка прикачена за импланти, по имплант 
97669-00 Отстранување и повторно прикачување на протеза прикачена за имплант, по 

имплант 
Одржување на забна забна протеза фиксирана на  коскено интегриран имплант 
 

97671-00 Целосна коронка прикачена за коскено интегриран имплант, неметална, 
директна 
Вештачка коронка од материјал во боја на заб прикачена на коскено интегриран имплант 
 

97672-00 Целосна коронка прикачена за коскено интегриран имплант, фасетирана, 
директна 
Вештачка коронка со метална основа фасетирана со материјал во боја на заб  прикачена на 
коскено интегриран имплант 
 

97673-00 Целосна коронка прикачена за коскено интегриран имплант, метална, 
директна 
Вештачка коронка од леен метал прикачена на коскено интегриран имплант 
 

97679-00 Снабдување на водич за хируршки имплант 
 

474 Протеза или дел од протеза 

 Вклучува: прилагодување по вградување на протезата 
 

97711-00 Снабдување на целосна максиларна забна протеза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 
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• навлака (97734-00 [474]) 

• снабдување метално непце или плоча (97716-00 [474]) 

• додавање меко пополнување на нова забна забна протеза (97737-00 [474]) 
 
Не вклучува: онаа со мандибуларна забна забна протеза (97719-00 [474]) 
 

97712-00 Снабдување на целосна мандибуларна забна протеза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 

• навлака (97734-00 [474]) 

• снабдување метално непце или плоча (97716-00 [474]) 

• додавање меко пополнување на нова забна забна протеза (97737-00 [474]) 
 
Не вклучува: онаа со максиларна забна забна протеза (97719-00 [474]) 
 

97716-00 Снабдување на метално непце или плоча 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на целосна забна забна протеза 

• мандибуларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• максиларна (97711-00, 97719-00 [474]) 
 

97719-00 Снабдување на целосни мандибуларни и максијални забни протези 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 

• навлака (97734-00 [474]) 

• снабдување метално непце или плоча (97716-00 [474]) 

• додавање меко пополнување на нова забна протеза (97737-00 [474]) 

 
97721-00 Снабдување на парцијална максијална забна протеза, акрилна основа 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• прикачување на: 

• потпирачи (97732-00 [474]) 

• држач (97731-00 [474]) 

• заб на парцијална забна протеза (97733-00 [474]) 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 

• навлака (97734-00 [474]) 

• снабдување врзна шипка од обликуван метал [474]) 
 

97722-00 Снабдување на парцијална мандибуларна забна протеза, акрилна основа 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• прикачување на: 

• потпирачи (97732-00 [474]) 

• држач (97731-00 [474]) 

• заб на парцијална забна протеза (97733-00 [474]) 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 

• навлака (97734-00 [474]) 

• снабдување врзна шипка од обликуван метал [474]) 
 

97727-00 Снабдување на парцијална максијална забна протеза, леана метална рамка 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• прикачување на: 

• потпирачи (97732-00 [474]) 

• држач (97731-00 [474]) 

• заб на парцијална забна протеза (97733-00 [474]) 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 

• навлака (97734-00 [474]) 
 

97728-00 Снабдување на парцијална максијална забна протеза, леана метална рамка 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• прикачување на: 

• потпирачи (97732-00 [474]) 

• држач (97731-00 [474]) 

• заб на парцијална забна протеза (97733-00 [474]) 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 

• навлака (97734-00 [474]) 
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97731-00 Снабдување на држач за парцијална забна протеза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
 

97732-00 Снабдување на потпирач за парцијална забна протеза, по потпирач 
Дел од парцијалната забна протеза кој лежи на површината на забот за да ја потпре протезата 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
 
Не вклучува: кога се користи како дел од држач (97731-00 [474]) 
 

97733-00 Снабдување на заб за парцијална протеза, по заб 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на парцијална забна протеза од леан метал 

• мандибуларна (97728-00 [474]) 

• максиларна (97727-00 [474]) 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
 
Не вклучува: онаа за замена на изгубен природен заб или дел од неговата коронка (97768-00 

[476]) 
 

97734-00 Навлака, по заб 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на целосна забна протеза 

• мандибуларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• максиларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• снабдување на парцијална забна протеза од леан метал 

• мандибуларна (97728-00 [474]) 

• максиларна (97727-00 [474]) 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
 

97735-00 Прецизен или магнетски додаток, забна протеза 

97736-00 Непосредна замена на заб, по заб 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• додавање заб на парцијална забна протеза заради замена на изгубен природен заб или дел од 
неговата коронка (97768-00 [476]) 

• снабдување на целосна забна протеза 

• мандибуларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• максиларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• снабдување на парцијална забна протеза од леан метал 

• мандибуларна (97728-00 [474]) 

• максиларна (97727-00 [474]) 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
 

97737-00 Меко пополнување на забна протеза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на целосна забна протеза 

• мандибуларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• максиларна (97711-00, 97719-00 [474]) 

• снабдување на парцијална забна протеза од леан метал 

• мандибуларна (97728-00 [474]) 

• максиларна (97727-00 [474]) 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
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97738-00 Вградување врзна прачка од метал 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• снабдување на парцијална акрилатна забна протеза 

• мандибуларна (97722-00 [474]) 

• максиларна (97721-00 [474]) 
 

97739-00 Снабдување на метална позадина за заб од протеза, по заб 
Продолжување на леењето на парцијална забна протеза од леен метал за да се обезбеди 
позадина за заб од протезата 
 

475 Одржување на протеза 

97741-00 Прилагодување на забна протеза 
Прилагодување на претходно постоечка забна протеза 
 
Не вклучува: рутинско прилагодување на нови протези – испуштен код 
 

97743-00 Повторно обложување на целосна забна протеза, обработено 

97744-00 Повторно обложување на парцијална забна протеза, обработено 

97745-00 Ремоделирање на целосна забна протеза 

97746-00 Ремоделирање на парцијална забна протеза 

97751-00 Повторно обложување на целосна забна протеза, директно 

97752-00 Повторно обложување на парцијална забна протеза, директно 

97753-00 Чистење и полирање на постоечка протеза 
 
Не вклучува: чистење и полирање на нова забна протеза – испуштен код 
 

97754-00 Модификација на основата на протеза 
 

476 Поправка на протеза 

  
Кога се врши, се применува и кодот: 

• земање отисок за поправка на забна протеза (97776-00 [477]) 
 

97761-00 Повторно закачување на претходно постоечки заб или држач на забна 
протеза 
Поправка, вградување и прилагодување на забна протеза со повторно прикачување  на постоечки 
заб или држач 
 

97762-00 Замена или додавање држач на забна протеза 
Поправка, вградување и прилагодување на забна протеза со замена или додавање на држач(и) 
 

97763-00 Поправка на скршена основа на целосна забна протеза 

97764-00 Поправка на скршена основа на парцијална забна протеза 

97765-00 Замена на заб на забна протеза, по заб 
Замена, вградување и прилагодување на забна протеза каде е потребен нов заб 
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97768-00 Додавање заб на парцијална протеза за замена на изваден заб или заб без 

коронка, по заб 
Модификација, вградување и прилагодување на парцијална забна протеза со додавање заради 
надоместување на изгубен природен заб или негова коронка 
 

Вклучува: држач на соседен заб 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• непосредна замена на заб (97736-00 [474]) 
 

97769-00 Поправка или додаток на металниот дел 
Поправка или додаток на рамката од леан метал на парцијална забна протеза 
 

477 Други протетички услуги 

97771-00 Подготовка на ткивото за земање отисок, по апликација 

97772-00 Поставување акрилно зајакнување, индиректно 

97773-00 Поставување метално зајакнување, индиректно 

97774-00 Поставување обтуратор 

97775-00 Карактеризација на основата на забна протеза 

97776-00 Земање отисок за поправка на забна протеза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• додавање на 

• држач, федер или заб на забна протеза (97877-01 [483]) 

• заб на парцијална протеза за замена на изгубен природен заб или негова коронка (97768-00 
[476]) 

• поправка на: 

• скршена основа на забна протеза: 

• целосна (97763-00 [476]) 

• парцијална (97764-00 [476]) 

• мобилен уред: 

• држач, федер или заб (97876-00 [483]) 

• по фрактура на акрилната основа (97875-00 [483]) 

• поправка или додавање на рамка од леан метал на парцијална забна протеза (97769-00 [476]) 

• замена на: 

• држач, федер или заб на мобилен уред (97876-00 [483]) 

• изгубен или скршен држач на забна протеза (97762-00 [476]) 

• заб на забна протеза (97765-00 [476]) 
 

97777-00 Идентификација на забна протеза 

97778-00 Метален носач за заб во протеза 
Снабдување на метална поправка за заб од забна протеза 
 

97779-01 Хируршки водич за имедијална забна протеза 
 
Забелешка: Снабдување на уред за определување на конечните контури по вадењето на 

забите, пред вградување на протеза. 
 

 
ОРТОДОНЦИЈА 
 
479 Мобилен ортодонтски апарат 
97811-00 Снабдување на пасивен мобилен апарат, максијален лак 
97812-01 Снабдување на пасивен мобилен апарат, мандибуларен лак 
97821-00 Снабдување на активен мобилен апарат, максијален лак 
97822-01 Снабдување на активен мобилен апарат, мандибуларен лак 
97823-00 Снабдување на функционален ортопедски апарат 
97825-00 Снабдување на секвенцијални пластични исправувачи, по лак 

 
480 Фиксен ортодонтски апарат 
 
97829-00 

 
Делумно врзување, по забен лак 

97831-00 Целосно врзување на лакот, по забен лак 
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97841-00 Вградување фиксен апарат со непцен или лингвален лак 
97842-00 Делумно врзување со интермаксијални гумички 

 
Вклучува: вкрстени гумички 
 

97843-00 Снабдување на апарат за ширење на максилата 

97845-00 Снабдување на пасивен фиксен апарат 
Снабдување на фиксен одржувач на растојание 
 
Забелешка:  Уред фиксиран на еден или повеќе заби за да се спречи движењето на забите во 

однос еден на друг или во однос на сегмент на лакот и за одржување на просторот 
од изгубен заб. 

 

97846-01 Снабдување на апарат за исправање еден заб 
 

Забелешка: Процедура со уред прикачен директно на забите кој обезбедува движење или 
водење за корекција на позицијата на заб. 

 

481 Екстраорален уред 

97851-00 Снабдување на екстраорален апарат 
 

482 Ортодонтски атачмен 

 
97862-00 

 
Поставување атачмен за примена на ортодонтска сила 
 
Не вклучува: она со: 

• атачмен од метални држачи со: 

• целосно врзување на лакот (97831-00 [480]) 

• парцијално врзување (97829-00 [480]) 

• хируршко изложување (97382-00 [461]) 
 

483 Други ортодонтски услуги 

 
97871-00 

 
Прилагодување на фиксен или мобилен ортодонтски апарат 

97875-00 Поправка на мобилен апарат, акрилна база 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• земање примерок за поправка на забна протеза (97776-00 [477]) 
 

97876-00 Поправка на држач, федер или заб на мобилен апарат 
Замена на држач, федер или заб на мобилен апарат 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• земање примерок за поправка на забна протеза (97776-00 [477]) 
 

97877-01 Додавање на држач, федер или заб на мобилен апарат 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• земање примерок за поправка на забна протеза (97776-00 [477]) 
 

97878-00 Повторно обложување на мобилен апарат, обработено 

 
ОПШТИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ 
 
484 Стоматолошки итни случаи 

97911-00 Палијативна стоматолошка заштита 

97915-00 Итни стоматолушки услуги по работното време 
 

485 Стоматолошка терапија со лекови 

97926-00 Изработка на индивидуално направена мандибуларна или максијална 
лажичка за самоапликација на лек 

97927-00 Снабдување лек за стоматолошка процедура 

97928-00 Ставање интравенска цевка и поставување инфузија за стоматолошка 
процедура 
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Не вклучува: анестезија за време на стоматолошки процедури (види блокови [1909] и [1910]) 
 

489 Оклузална терапија 

97961-00 Мало оклузално прилагодување 
 
Не вклучува: она со било која друга стоматолошка процедура – испуштен код 
  

97963-00 Клиничка оклузална анализа вклучувајќи палпација на мускули и зглобови 
 
Вклучува:  проценка на: 

• зглоб 

• мускул 

• оклузална 
 

97964-00 Регистрација и монтирање модел за оклузална анализа 
 
Не вклучува: подготовка на одливоци од отисокот (97071-00 [452]) 
 

97965-00 Снабдување на оклузална шина 

97966-00 Прилагодување на постоечка оклузална шина 

97967-00 Пантографско следење 

97968-00 Оклузално прилагодување по оклуазална анализа 

97971-00 Дополнителна забна физикална терапија за темпоромандибуларен зглоб и 
придружни структури 

97972-00 Поправка/додавање на оклузална шина 
Прилагодување на оклузална шина 
 
Не вклучува: прилагодување на постоечка оклузална шина (97966-00 [489]) 
 

 
РАЗНИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ 
 
490 Разни стоматолошки услуги 

97981-00 Ставање шина и стабилизиција на заб, директно 
 
Не вклучува: она за поместен заб (97386-01 [461]) 
 

97982-00 Симнување на глеѓ на заб 

97985-00 Снабдување орален уред против ’рчење и опструктивна ноќна апнеја 

97986-00 Постоперативна стоматолошка заштита, некласифицирана на друго место 
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ПОГЛАВЈЕ 7 
 

ПРОЦЕДУРИ НА РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ (БЛОКОВИ 520-
569) 
 
ЛАРИНКС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
520 Процедури за испитување на ларинкс 

 Вклучува и:  биопсија 
                      трахеоскопија 

41849-00 Ларингоскопија 
Директно испитување на ларинкс 

 
41764-03 Фибероптичка ларингоскопија 

Фибероптичко испитување на ларинкс 

 
41855-00 
 

Микроларингоскопија 
 
Не вклучува: микроларингоскопија со отстранување на тумор или лезија  
(41864-00, 41861-00 [523]) 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
521 Процедури на апликација, вградување или отстранување на ларинксж 
18370-02 Апликација ботулински токсин во гласната жица 

Инјектирање на ботулински токсин во ларинкс 

 
41870-00 Апликација на друга супстанца во гласната жица 

Инјектирање во ларинкс или гласна жица на: 

• колаген 

• маст 
• гелова пена 

• тефлон 
 

 
41905-02 
 

Вградување на ларингијален стент 

 
Не вклучува: оној со замена (41905-03, [521]) 

 
41905-03 Замена на ларингијален стент 

 
41886-01 
 

Отстранување на ларингијален стент 
 
Не вклучува: оној со замена (41905-03, [521]) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
522 Процедури на инцизија на ларинкс 
90164-00 Инцизија на ларинкс 

Инцизија на трахеја  
Марсупијализација на ларингијална циста 
 
Не вклучува: трахеостомија за помош при дишење (41883, [536]) 

 
41868-00 
 

Сецирање на ларингијално ткиво со користење на микроларингоскопски 
техники 
Микроларингоскопија со сецирање на ларингијално ткиво  

 

 
ЕКСЦИЗИЈА 



 Процедури на респираторен систем 

98  

 
523 Ларингоскопија со ексцизија 
41852-00 Ларингоскопија со отстранување на лезија 

Директен преглед на ларинкс со отстранување на тумор или лезија 

 
41861-00 
 

Микроларингоскопија со ласерско отстранување на лезија 
 

41864-00 
 

Микроларингоскопија со отстранување на лезија 
Епиглотидекотмија  

 
41867-00 
 

Микроларингоскопија со аритеноидектомија 
 
Не вклучува: реоперациона аритеноидектомија (41867-01, [530]) 

 

 
524 Ларингектомија 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• Радикална дисекција на врат (31435-00 [806]) 
• Трахеостомија: 
• перкутана (41880-00 [536]) 
• перманентна (41883-01 [536]) 

 
41837-00 
 

Хемиларингектомија 
Вертикална хемиларингектомија 

 
41840-00 
 

Супраглотична ларингектомија 
Парцијална ларингектомија 

 
41834-00 
 

Тотална ларингектомија 
 

41843-00 Ларингофарингектомија 
Вклучува: анастомоза 
 
Не вклучува: онаа со пластична реконструкција (30294-01, [529]) 

 

 
525 Други процедури на ексцизија на ларинкс 
41813-00 
 

Отстранување на валекуларна циста 
Отстранување на епиглотична циста 

 
90161-00 
 

Ексцизија на друга лезија на ларинксот 
Отстранување на гласни жици  
 
Не вклучува: ексцизија на лезија на горниот аеродигестивен тракт (31400-00, [421]) 

 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
526 Ларингопластика 
41876-02 
 

Ларингопластика 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Трахеостомија (41880-00, 41883 [536]) 
 

 
527 Ларингофисура 
41876-00 
 

Ларингофисура 
 

41876-01 
 

Ларингофисура со кордектомија на гласна жица 

 
528 Други процедури на поправка на ларинкс 



Процедури на респираторен систем 

 99 

41873-00 
 

Поправка на ларингеална фрактура 
Надворешна поправка на ларингеална фрактура 

 
41843-01 
 

Повторно воспоставување континутет на хранењето по изведена 
ларингофарингектомија 
 
Вклучува: онаа која користи желудник или црево 
 
Не вклучува: онаа со ларингофарингекотмија (41843-00, [524]) 
 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
529 Процедури на реконструкција на ларинкс 
30294-01 
 

Ларингофарингектомија и пластична реконструкција 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Трахеостомија (41883-01 [536]) 
 

 
РЕОПЕРАЦИЈА 
 
530 Процедури на реоперација на ларинкс 
41867-01 
 

Реоперациона аритеноидектомија 
 
Вклучува: онаа со ласер. 

 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
531 Други процедури на ларинкс 
90150-00 
 

Тиропластика 
Поправка на тиоридна ‘рскавица 
Тиропластика со силастик имплант 
 
Вклучува: силастик имплант 

 
90160-00 
 

Други процедури кај ларинксот 
Затворање на фистула на ларинкс 
Сутура на расцепување на ларинкс 

 

 
ТРАХЕЈА 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
532 Процедури на испитување на трахеја 
41764-04 
 

Трахеоскопија преку вештачка стома 
 
Вклучува: биопсија 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
533 Процедури на апликација, вградување или отстранување на трахеја 

 Не вклучува: замена или отстранување на трахеостомиска туба (92046-00, 92047-00 [568]) 

 
41764-04 
 

Трахеоскопија преку вештачка стома 
 
Вклучува: биопсија 

 
41905-00 
 

Вградување на трахеален стент 
 



 Процедури на респираторен систем 

100  

Не вклучува: онаа со замена (41905-01 [533]) 
 

41905-01 
 

Замена на трахеален стент 
 

41886-02 
 

Отстранување на трахеален стент 
 
Не вклучува: онаа со замена (41905-01 [533]) 

 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
534 Процедури на ексцизија на трахеја 
41886-00 
 

Отстранување на страно тело од трахеја  
 

90167-00 
 

Ексцизија на лезија од трахеја 
 

 
ПОПРАВКА 
 
535 Крикотиростомија 
41884-00 
 

Крикотиростомија 
Крикотиростомија: 

• Со директен убод 
• Со Seldinger техника 
• Со користење на Министрах направа 
 
Забелешка: Се врши поради трахеобронхијална тоалета  

 

 
536 Трахеостомија 
▼1006 Не вклучува: управување само на трахеостомија (90179-06 [568]) 

                      онаа со: 

• ларингофарингектомија и пластична реконструкција (30294-01 [529]) 
• ларингопластика (41876-02 [526]) 
• трахеопластика (41879-04 [539]) 

41880-00 
 

Перкутана трахеостомија 
Нехируршка трахеостомија 

41883-00 
 

Отворена трахеостомија, времена 
Трахеостоматски, неспецифицирано поинаку 
 
Вклучува: сецирање на тироидна превлака 
                 сепарација на лентовидни мускули 

41883-01 
 

Отворена трахеостомија, трајна 
 
Вклучува: сецирање на тироидна превлака 
                 сепарација на лентовидни мускули 

 
 
537 Ресекција на ендотрахеална лезија со поправка 
 Вклучува: онаа со ласер 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 

38453-00 
 

Ресекција на ендотрахеална лезија со анастомоза 
 

38453-02 
 

Ресекција на ендотрахеална лезија со графт 
 

 
538 Ресекција на ендотрахеална стриктура со поправка 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
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38453-04 
 

Ресекција на ендотрахеална стриктура со анастомоза 
 

38453-05 
 

Ресекција на ендотрахеална стриктура со ласер, со анастомоза 
 

38453-06 
 

Ресекција на ендотрахеална стриктура со графт 
 

38453-07 
 

Ресекција на ендотрахеална стриктура со ласер, со графт 
 

 
539 Други процедури на поправка на трахеја 
41879-01 
 

Сутура на кинење на трахеја  
 

41879-02 
 

Затворање на надворешна фистула на трахеја 
Затворање на трахеотомија 
 

43900-00 
 

Затворање на трахео-езофагеална фистула 
Сецирање на трахео-езофагијална фистула (без атрезија) 
 
Не вклучува: онаа за езофагијална атрезија (43852-00 [539]) 
                      онаа со поправка на езофагијална атрезија (43843-01, 43843-02 [866]) 

 
43852-00 
 

Затворање на трахео-езофагеална фистула со торакотомија 
Сецирање на трахео-езофагијална фистула без анастомоза  
 
Забелешка: Се врши за езофагијална атрезија  
 
Не вклучува: онаа со поправка на езофагијална атрезија (43843-01, 43843-02 [866]) 

41879-03 
 

Затворање на други фистули на трахеите 
 

41879-04 
 

Поправка на трахеите, цервикален пристап 
Цервикална трахеопластика 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Трахеостомија (41880-00, 41883 [536]) 
 

38453-08 
 

Поправка на трахеите, интраторакален пристап 
Интраторакална трахеопластика 
 
Вклучува: ексцизија на трахеја 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
Не вклучува: оној за ендотрахеална 

• стриктура ( види блок [538]) 
• лезија (види блок [537]) 

 
 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
540 Процедури на реконструкција на трахеја 
41885-00 
 

Трахео-езофагеална фистулизација 
Трахео-езофагеална пункција 
 
Вклучува: вградување на протеза за говор (Blom-Singer) 

 
41879-06 
 

Реконструкција на трахеите и конструкција на вештачки ларинкс 
Трахеопластика со вештачки ларинкс 

 
РЕВИЗИЈА 
 
541 Процедури на ревизија на трахеја 
41883-02 Ревизија на трахеостомија 

Ревизија на трахеостоматски отвор 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
542 Други процедури на трахеја 
90162-00 
 

Други процедури на трахеја 
 

 
БРОНХ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
543 Процедури на испитување на бронхж 
 Вклучува: флуороскопско водење 

                  лаважа: 

• бронхијална 
• бронхио-алвеоларна 
 

41889-00 
 

Бронхоскопија 
 

 Не вклучува: онаа со: 

• биопсија (41892-00 [544]) 
• дилација (41904-00 [546]) 
• отстранување на страно тело (41895-00 [544]) 

 
41889-01 
 

Бронхоскопија преку вештачка стома 
 

 Не вклучува: онаа со: 

• биопсија (41892-00 [544]) 
• дилација (41904-00 [546]) 
• отстранување на страно тело (41895-00 [544]) 

 
41898-00 
 

Фибероптичка бронхоскопија 
 

 Не вклучува: онаа со: 

• биопсија (41898-01 [544]) 
• дилација (41904-00 [546]) 
• отстранување на страно тело (41895-00 [544]) 

 

 
 
ЕКСЦИЗИЈА 

 
544 Бронхоскопија со биопсија или отстранување на страно тело 

 Вклучува: флуороскопско водење 
                  лаважа: 

• бронхијална 
• бронхио-алвеоларна 
трансбронхијална биопсија на белодробно крило 
испирања за земање мостра 

 
41892-00 
 

Бронхоскопија со биопсија 
 

41898-01 
 

Фибероптичка бронхоскопија со биопсија 
 

41895-00 
 

Бронхоскопија со отстранување на страно тело 
 

 
545 Други процедури на ексцизија кај бронх 
41901-00 
 

Ендоскопска ресекција на лезија на бронх со ласер 
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41892-01 
 

Бронхоскопија со ексцизија на лезија  
 
Не вклучува: ласерска ендоскопска ресекција на лезија на бронх (41901-00 [545]) 
 

90163-00 
 

Други ендоскопси ексцизии на бронх 
 

43912-00 
 

Ексцизија на бронхогенска циста преку торакотомија 
 

 
ПОПРАВКА 
 
546 Процедури на поправка на бронх 
41904-00 
 

Бронхоскопија со дилација 
Ендоскопска дилација на стриктура: 

• бронхијална 

• трахејална 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на стент: 
• ендобронхијален (41905-04 [546]) 
• ларингијален (41905-02 [521]) 
• трахејален (41905-00 [533]) 

 
41905-04 
 

Вградување на ендоброхијален стент 
 
Не вклучува: онаа за замена (41905-05 [546]) 

 
41905-05 
 

Замена на ендоброхијален стент 
 

41895-01 
 

Отстранување на ендоброхијален стент 
 
Не вклучува: онаа за замена (41905-05 [546]) 

 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
547 Други процедури на бронх 
90165-00 
 

Други процедури кај бронх 
Ексцизија на бронхијална лезија неспецифицирано поинаку 
Апликација на лигатура на бронх 
 
Не вклучува: онаа со интраторакален пристап (38456-04 [547]) 

 
38456-04 
 

Други процедури кај бронх, интраторакален пристап 
 

 
БЕЛ ДРОБ И ПЛЕВРА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
548 
 

Процедури на апликација, вградување или отстранување на бел дроб или 
плевра 

18228-00 
 

Интерплеврална блокада 
 
Вклучува: инфузија или инјектирање на терапевтски лек 

 
90180-00 
 

Вградување на плевроперитонеално премостување 
 

 
 
 



 Процедури на респираторен систем 

104  

ИНЦИЗИЈА 
 
549 Процедури на инцизија на бел дроб или плевра 
38415-00 
 

Инцизија на плевра 
Креирање на плеврален прозорец за дренажа 
Дренажа на емпием 
Дренажа на отворени гради 
 
Вклучува: ресекција на ребро 

 
38436-01 
 

Ендоскопско секционирање на плеврални атхезии 
 
Вклучува: биопсија 
                 вградување на интеркостален катетер  

 
90166-00 
 

Секционирање на плеврални атхезии 
 

38418-04 
 

Инцизија на бел дроб 
Дренажа на циста или апсцес на бел дроб 
Пневмонотомија со истражување на бел дроб 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
550 Биопсија на бел дроб или плевра 
30090-00 
 

Перкутана тенкоиглена биопсија на плевра 
 

38412-00 
 

Перкутана тенкоиглена биопсија на бел дроб 
Пневмоцентеза 
Пункција на бел дроб 
 
Не вклучува: ендоскопска биопсија на бел дроб (41892-00, 41898-01 [544]) 

 
38418-01 
 

Биопсија на плевра 
 
Не вклучува: ендоскопска биопсија на плевра (38436-00 [559]) 
                       перкутана тенкоиглена биопсија на плевра (30090-00 [550]) 

 
38418-02 
 

Биопсија на бел дроб 
Не вклучува: ендоскопска биопсија на бел дроб (41892-00, 41898-01 [544]) 
                       перкутана тенкоиглена биопсија на бел дроб (38412-00 [550]) 

 
551 Парцијална ресекција на бел дроб 
90169-00 
 

Ендоскопска клинеста ресекција на бел дроб 
Торакоскопска клинеста ресекција на бел дроб 

 
38440-00 
 

Клинеста ресекција на бел дроб 
Ексцизија на лезија на бел дроб неспецифицирано поинаку 
Пликација на емфизематозна була.  
 

38440-01 
 

Радикална клинеста ресекција на бел дроб 
 

38438-00 
 

Сегментална ресекција на бел дроб 
Парцијална лобектомија на бел дроб 
Сегментектомија на бел дроб 

 
90170-00 
 

Хируршко намалување на волуменот на белиот дроб 
 

 
552 Лобектомија на бел дроб 
38438-01 
 

Лобектомија на бел дроб 
Пневмонектомија: 

• целосна, по претходно отстранување на дел од бел дроб 

• парцијална 
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38441-00 
 

Радикална лобектомија 
Радикална парцијална пневмонектомија 
 
Вклучува: дисекција на: 

• медијастинални јазли 

• торакални структури 
           ресекција на: 

• ѕид на граден кош 

• дијафрагма 

• перикардиум 

 

 
553 Пневмонектомија 
38438-02 
 

Пневмонектомија 
Тотална пневмонектомија 

 
38441-01 
 

Радикална пневмонектомија 
Тотална радикална пневмонектомија 
 
Вклучува: дисекција на: 

• медијастинални јазли 

• торакални структури 
           ресекција на: 

• ѕид на граден кош 

• дијафрагма 

• перикардиум 

 
38438-03 
 

Отстранување на бел дроб од дарител за трансплантација 
 
Не вклучува: онаа со комбинирана трансплантација на срце (90204-01 [659]) 

 
554 Други процедури на ексцизија на бел дроб или плевра 
38424-00 
 

Плевроектомија 
Ексцизија на лезија на плевра 
 
Не вклучува: декортикација на бел дроб (38421 [554]) 

 
38424-01 
 

Отстранување на пулмонална хидатидна циста 
 

38421-00 
 

Ендоскопска пулмонална декортикација 
Торакоскопска пулмонарна декортикација 

 
38421-01 
 

Пулмонарна декортикација 
 

 
ПОПРАВКА 
 
555 Трансплантација на бел дроб 
 Не вклучува: комбинирана трансплантација на срце и бел дроб (90205-01 [660]) 

 
90172-00 
 

Секвенцијална трансплантација на единечен бел дроб, билатерална 
(BSSLT) 
 

90172-01 
 

Друга трансплантација на бел дроб 
 

556 Други процедури на поправка на бел дроб или плевра 
90171-00 
 

Ендоскопска плевродеза 
Торакоскопска плевродеза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на интеркостален катетер за дренажа (38409-00 [560]) 
 

38424-02 
 

Плевродеза 
Плевросклероза 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 
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• вградување на интеркостален катетер за дренажа (38409-00 [560]) 

 
90173-00 
 

Други репарации на бел дроб или плевра 
Затворање на расцепен бел дроб 

 
РЕВИЗИЈА 

 
557 Процедури на ревизија на бел дроб или плевра 
▼0629  
90174-00 
 

Ревизија на спојот на цереброспиналната течност (CSF) на плеврозното 
место 
Ревизија на спој, дистално место: 

• цистерноплеврално 

• вентрикулоплеврално 
 

 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
558 Други процедури на бел дроб или плевра 
▼0629  
90181-00 
 

Процедури на деструкција кај бел дроб 
Ласерска деструкција на белодробна лезија 
Радиофреквентна аблација на белодробна лезија 

 
38456-02 
 

Други процедури на бел дроб или плевра, интраторакален пристап 
 

 
ЅИД НА ГРАДЕН КОШ, МЕДИАСТИНУМ И ДИЈАФРАГМА 
 
Вклучува: торакс 
 

ИСПИТУВАЊЕ 
 
559 
 

Процедури на испитување на ѕид на граден кош, медиастинум или 
дијафрагма 

38436-00 
 

Торакоскопија 
 
Вклучува: биопсија 

 
38448-01 
 

Медиастиноскопија 
 
Вклучува: биопсија 

 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
560 
 

Процедури на апликација, вградување или отстранување на ѕид на граден 
кош, медиастинум или дијафрагма 

38409-00 
 

Вградување на интеркостален катетер за дренажа 
Дренажа на затворени гради 
 
Не вклучува: онаа со ендоскопска секција на плеврани атхезии (38436-01 [546]) 

 
38400-00 
 

Дијагностичка торацентеза 
 

38403-00 
 

Терапевтска торацентеза 
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ИНЦИЗИЈА 
 
561 Процедури на инцизија на ѕид на граден кош, медиастинум или дијафрагма 
38418-00 
 
 
 

Експлоративна торакотомија 
Затворање на фистула на торакален канал 
Апликација на лигатура на торакален канал 
Медијална стернотомија 
 
Вклучува: биопсија на: 

• ѕид на граден кош 

• дијафрагма 

• медиастинум 
 
Не вклучува: отворена биопсија на: 

• бел дроб (38418-02 [550]) 

• медиастинум, преку: 

• цервикален пат (38440-00 [561]) 

• медиастинотомија (30320-00 [561]) 

• плевра (38418-01 [550]) 
онаа како оперативен пристап – занемарете го кодот 

 
38448-00 
 

Експлорација на медиастинумот по цервикален пат 
 
Вклучува: биопсија 
 
Не вклучува: онаа со било која друга процедура на респираторен систем – занемарете го 
кодот 

 
30320-00 
 

Експлорација на медиастинумот преку медиастинотомија 
 
Вклучува: биопсија 
 
Не вклучува: онаа со тимоктомија (30320-01 [128]) 

 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
562 
 

Процедури на деструкција на ѕид на граден кош, медиастинум или 
дијафрагма 

38656-01 
▼0039 

Повторно отворање на местото на торакотомија или стернотомија 
Контрола на постоперативно интраторакално крвавење 
Постоперативно повторно отворање на: 

• местото на стернотомија 

• местото на торакотомија 

 
  
ЕКСЦИЗИЈА 
 
563 

 

Процедури на ексцизија на ѕид на граден кош, медиастинум или 
дијафрагма 

43987-00 
 

Ексцизија на интраторакалниот невробластом 
 

38446-02 
 

Отстранување на лезија на медиастинум со торакотомија 
 

38446-03 
 

Отстранување на лезија на медиастинум со стернотомија 
 

 
ПОПРАВКА 
 
564 Поправка на pectus carinatum или excavatum 
38457-00 
 

Поправка на pectus carinatum 
Радијална корекција на pectus carinatum 
 

38457-01 Поправка на pectus excavatum 
Радијална корекција на pectus excavatum 
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38458-00 
 

Поправка на pectus excavatum со имплантација на субкутана протеза 
 

565 Торакопластика 
38430-00 
 

Торакопластика, во фаза, прва фаза 
 

38430-01 
 

Торакопластика, во фаза, втора или последователна фаза 
 

38427-00 
 

Торакопластика, комплетирана и завршена 
 
Вклучува: онаа која опфаќа три или повеќе ребра. 
 

566 
 

Други процедури на поправка на ѕид на граден кош, медиастинум или 
дијафрагма 

90176-00 
 

Поправка на ѕид на граден кош 
Затворање на торакостомија 
Сутура на расцепен ѕид на граден кош 
 
Не вклучува: торакопластика (38427-00, 38430 [565]) 

 
43915-00 
 

Пликација (виткање) на дијафрагма 
 
Вклучува: онаа преку: 

• абдоминален пристап 

• торакален пристап 
 
Забелешка: се врши за евентрација 

 
90177-00 
 

Поправка на торакоабдоминално удвојување 
Ексцизија на удвоена торакоабдоминална циста 
 
Не вклучува: поправка на гастрално удвојување (90303-00 [887]) 

 
90178-00 
 

Други репарации на дијафрагма 
Затворање на фистула на дијафрагма 
Сутура на расцепена дијафрагма 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
567 Други процедури на ѕид на граден кош, медиастинум или дијафрагма 
90175-00 
 

Други процедури на ѕид на граден кош 
 

90175-01 
 

Други процедури на медиастинум 
 

90175-02 
 

Други процедури на дијафрагма 
 

38456-03 
 

Други процедури на ѕид на граден кош, медиастинум или дијафрагма, 
интраторакален пристап 
Имплантација на дијафрагматски пејсмејкер 

 
ДРУГИ И ПОВЕЌЕКРАТНИ МЕСТА НА РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
568 Управување и уредување на дишни патишта 
▼1006 Забелешка: кодовите кои се однесуваат само на уредувањето и управувањето опфаќаат 

ставање на раствори и аспирирање на дишните патишта 

 
22007-00 
 

Ендотрахеална интубација, единечен лумен 
Ендотрахеална интубација неспецифицирано поинаку 
 
Не вклучува: управување само со ендотрахеална интубација (22007-01 [568]) 
                      онаа со континуирана вентилациона поддршка кај пациенти  
                             постари од 15 годишна возраст – занемарете го кодот 
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22008-00 
 

Ендотрахеална интубација, двоен лумен 
Не вклучува: управување само со ендотрахеална интубација (22008-01 [568]) 
                      онаа со континуирана вентилациона поддршка кај пациенти  
                             постари од 15 годишна возраст – занемарете го кодот 

 
90179-02 
 

Назофарингална интубација 
 
Не вклучува: управување само со назофарингална интубација  
                             на респираторен тракт (90179-05 [568]) 
                      онаа со континуирана вентилациона поддршка кај пациенти  
                             постари од 15 годишна возраст – занемарете го кодот 

 
92035-00 
 

Друга интубација на респираторниот тракт 
Интубација на респираторен тракт неспецифицирано поинаку 

 
Не вклучува: управување само со назофарингална интубација  
                             на респираторен тракт неспецифицирано поинаку (92035-01 [568]) 
                      онаа со континуирана вентилациона поддршка кај пациенти  
                             постари од 15 годишна возраст – занемарете го кодот 

22007-01 
 

Управување со ендотрахеална интубација, единечен лумен 
Управување со ендотрахеална интубација неспецифицирано поинаку 
 
Не вклучува: управување со иницијација на ендотрахеална интубација (22007-00 [568]) 
                      онаа со континуирана вентилациона поддршка (13882 [569]) 

 
22008-01 
 

Управување со ендотрахеална интубација, двоен лумен 
 
Не вклучува: управување со иницијација на ендотрахеална интубација (22008-00 [568]) 
                      онаа со континуирана вентилациона поддршка (13882 [569]) 

 
90179-05 
 

Управување со назофарингална интубација 
Управување со: 

• атрезија на хоана          
• назофарингална 
 
Не вклучува: управување со: 

• континуирана вентилациона поддршка (13882 [569]) 
• иницијација на назофарингална интубација (90179-02 [568]) 
• поправка на атрезија на хоана (45645-00, 45646-00 [1681]) 
• замена на назофарингален уред (96190-01 [568]) 

 
96190-01 
 

Замена на назоферингален уред 
Замена на: 

• атрезија на хоана          
• назофарингална 
 
Вклучува: иригација и сукција 

 
96190-02 
 

Отстранување на назоферингален уред 
 Отстранување на: 

• атрезија на хоана          
• назофарингална 
 
Кога се врши, се применува и кодот:  

• дебридман на рана (90686-01 [1628]) 
• фарингоскопија (назофарингоскопија) (41764-02 [416] 

 
Не вклучува: онаа со замена (96190-01 [568]) 
 

 
90179-06 
 

Управување со трахеостомија 
Тоалета со трахеостомија 
 
Не вклучува: управување со иницијација на трахостомија (види [536]) 
                       онаа со континуирана вентилациона поддршка (13882 [569]) 

 
92035-01 Управување со друга интубација на респираторниот тракт 

стент 

стент 

стент 
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Не вклучува: управување со иницијација на интубација  
                             на респираторен тракт неспецифицирано поинаку (92035-00 [568]) 
                        онаа со континуирана вентилациона поддршка (13882 [569]) 

 
92046-00 
 

Замена на трахеостомиска туба 
 

92047-00 
 

Отстранување на трахеостоматска туба 
 
Не вклучува: онаа со замена (92046-00 [568]) 

 
92038-00 
 

Континуиран позитивен притисок на воздушните патишта (CPAP) 
Интермитентна маска CPAP (содржи „носен/назален“ кога се мисли на маска) 

 
Не вклучува:интермитентна назална CPAP кога значењето е назофарингална  
                      интубација (90179-02 [568]) 
                      онаа со интубација/трахеостомија (види [569]) 

 
92039-00 
 

Позитивен притисок врз дишните патишта на две нивоа (BiPAP) 
 
Не вклучува: онаа со интубација/трахеостомија (види [569]) 

 
92040-00 
 

Дишење со помош на позитивен интермитентен притисок (IPPB) 
Интермитентна вентилација со позитивен притисок (IPPV) 
Неинвазивна вентилација со маска (NIMV) 
Неинвазивна вентилација со притисок (NIPV) 

 
92041-00 
 

Континуирана белодробна вентилација со негативен притисок (CNP) 
Континуирано дишење со негативен притисок (CNPB) 

 
569 Континуирана вентилаторна поддршка 
▼1006 Позитивен притисок врз дишните патишта на две нивоа (BiPAP) (вентилација со 

ослободување на притисок врз дишните патишта) (вентилација со контрола на притисок) 
со интубација/трахеостомија  

Континуиран позитивен притисок врз воздушните патишта (CPAP) со интубација 
/трахеостомија 
Интермитентна задолжителна вентилација (IMV) 
Механичка вентилација 
Позитивен енд експираторен притисок (PEEP) 
Вентилација со помош на притисок (PSV) 
Синхрона интермитентна задолжителна вентилација (SIMV) 
 
Вклучува: ендотрахеална: 

• интубација 

• респираторна помош 
механичка вентилација со: 

• ендотрахеална туба 

• назофарингална туба 

• трахеостомија 
     одвикнување на интубиран пациент (со ендотрахеална туба) со било кој метод 

 
Забелешка: Ендотрахеална интубација 

За да се пресмета бројот на часови (времетраењето) на континуирана 
вентилациона поддршка иницирана во одделението за интензивна нега за 
време на тековна епизода на нега, започнете со сметање од почетокот на 
(ендотрахеалната) интубација. Времетраењето завршува со (ендотрахеална) 
екстубација. Доделете код за започнување во одделението за интензивна нега 
(13879-00) како и код за управување со континуираната вентилациона 
поддршка (13882-01, 13882-02). 

 
Доколку пациентот е интубиран пред приемот, започнете со сметање од 

времето на прием. 
 

Доколку пациентот е трансфериран додека е интубиран, времетраењето ќе 
заврши во моментот на трансфер. Доделете код за започнување надвор од 
одделението за интензивна нега (13857-00) и соодветен код за управување со 
континуираната вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02). 

 
Доколку пациентот е интубиран во одделението за итни случаи, во болничка 
соба или во операциона сала, започнете со сметање од почетокот на 
(ендотрахеална) интубација. Времетраењето завршува со (ендотрахеална) 
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екстубација. Доделете код за започнување надвор од одделението за 
интензивна нега (13857-00) и соодветен код за управивање со континуираната 
вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02). 

 
За пациенти кои започнуваат со (ендотрахеална) интубација и потоа на нив се 

изведува и трахеостомија, времетраењето започнува со (ендотрахеална) 
интубација и завршува кога се исклучува континуираната вентилациона 
поддршка (по периодот на одвикнување). 

 
Доделете соодветен код за започнување (13857-00, 13879-00) и соодветен код за 

управување со континуирана вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02). 
 
Трахеостомија 
За утврдување на бројот на часови на континуираната вентилациона поддршка 

при прием во интензивна нега, започнете со сметање кога започнала 
континуираната вентилациона поддршка. Времетраењето завршува кога се 
исклучува континуираната вентилациона поддршка (по периодот на 
одвикнување). Доделете код за започнување во одделението за интензивна 
нега (13879-00) и соодветен код за управување со континуираната 
вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02). 

 
Доколку пациентот имал трахеостомија пред приемот и во времето на прием е 

на континуирана вентилациона поддршка, започнете со сметање од моментот 
на прием. 

 
Доколку пациентот е пренесен (трансфериран) додека сеуште бил на 

континуирана вентилациона поддршка со трахеостомија, времетраењето ќе 
заврши во моментот на трансфер. Доделете код за започнување во 
одделението за интензивна нега (13879-00) и соодветен код за управување со 
континуираната вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02). 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Трахеостомија: 

• перкутана (41880-00 [536]) 

• перманентна (41883-01 [536]) 

• времена (41883-00 [536]) 
 
Не вклучува: континуирана вентилација со негативен притисок (CNP) (92041-00 [568]) 
                       дишење со помош на позитивен интермитентен притисок (IPPB) (92040-00 [568]) 
                       неинтубиран: 

• позитивен притисок на дишните патишта на две нивоа (BiPAP) (92039-00 [568]) 

• континуиран позитивен притисок на дишните патишта (CPAP) (92038-00 [568]) 

 
13857-00 
 

Континуирана поддршка на белодробната вентилација, иницијација 
(започнување) надвор од оделението за интензивна нега 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• управување со континуираната вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02 [569]) 
 

13879-00 
 

Континуирана поддршка на белодробната вентилација, иницијација во 
оделението за интензивна нега 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• управување со континуираната вентилациона поддршка (13882-01, 13882-02 [569]) 

 
13882-00 
 

Управување со континуираната поддршка на белодробната вентилација, 
помалку од 24 часа 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• иницијација на континуирана вентилациона поддршка (13857-00, 13879-00 [569]) 

 
13882-01 
 

Управување со континуираната поддршка на белодробната вентилација, 
помеѓу 24 и 96 часа 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• иницијација на континуирана вентилациона поддршка (13857-00, 13879-00 [569]) 

 
13882-02 
 

Управување со континуираната поддршка на белодробната вентилација, 
повеќе од 96 часа 
 



 Процедури на респираторен систем 

112  

Кога се врши, се применува и кодот: 

• иницијација на континуирана вентилациона поддршка (13857-00, 13879-00 [569]) 
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ПОГЛАВЈЕ 8 
 

ПРОЦЕДУРИ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ (БЛОКОВИ 
600-767) 
  
СРЦЕ – ПРЕТКОМОРА 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
600 Инцизиони процедури на преткомора 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

 • кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

 Не вклучува: аблација на аритмичен круг (38287-00, 38290-00 [601]) 

 радиофреквентна аблација преку електрофизиолошко испитување (38212-01 [665]) 

38512-00 Одвојување на споредни патишта кои зафаќаат една преткомора 

38515-00 Одвојување на споредни патишта кои ги зафаќаат двете преткомори 

 Лечебни процедури за атријална фибрилација 

ДЕСТРУКЦИЈА 

601 Деструкциони процедури на преткомора 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 Не вклучува: одвојување на спореден пат (38512-00, 38603-00 [600]) 

 радиофреквентна аблација преку електрофизиолошко испитување (38212-01 [665]) 

38287-00 Аблација на аритмичeн круг или фокус кој зафаќа една преткомора 

38290-00 Аблација на аритмичeн круг или фокус кој ги зафаќа двете преткомори 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

602 Ексцизиони процедури на преткомора 
38670-00 ксцизија на лезија од преткоморскиот зид или интератријалниот септум 

 Кога се врши, се применува и кодот: 
кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642])  
Не вклучува: таа со реконструкција на преткомората со  

• кондуит (38673-01 [604]) 

• patch графт (38673-00 [604]) 
 
ПОПРАВКА 
 
603 Процедури на поправка на преткомора 

 Забелешка: Изведени поради конгенитални срцеви заболувања 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

38757-02 Креирање на екстракардијален кондуит помеѓу преткомора и белодробна артерија  
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38760-02 Замена на екстракардијален кондуит помеѓу преткомора и белодробна артерија  

38745-00 Интра-атријална транспозиција на венското враќање  

 Преткоморска switch процедура 

 Вградување на интра-атријален пренасочувач 

 Mustard процедура 

 Senning процедура 

90224-00 Поправка на транспозиција на големите крвни садови 

 Артериска switch процедура 
Не вклучува: создавање на шант помеѓу десниот вентрикул и пулмонална артерија (38757-00 [603]) 
Интра-атријална baffle процедура (38745-00 [603]) 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 

604 Реконструктивни процедури на преткомора 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

38673-00 Ексцизија на лезија од преткоморскиот зид или интератријалниот септум со 
реконструкција со patch графт 

38673-01 Ексцизија на лезија од преткоморскиот зид или интератријалниот септум со 
реконструкција со кондуит 

 
РЕВИЗИЈА 

605 Процедури на ревидирање на преткомора 
▼0634  
90200-00 Ревизија на шантот за цереброспинална течност (CSF) на преткоморскиот крај 

 Ревизија на шант: 
• цистерноатријален, преткоморска страна 

• вентрикулоатријален, дистална страна 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

606 Други процедури на преткомора 
38456-13 Други интраторакални процедури на преткомората без користење на 

кардиопулмонален бајпас 

38653-01 Други интраторакални процедури на преткомората со користење на 
кардиопулмонален бајпас 

 
СРЦЕ – КОМОРА 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
607 Процедури на испитување на комора 

59900-00 Лева вентрикулографија 
Ангиокардиографија на: 

• Аортна валвула 

• Лева преткомора 

• Лева комора (изводен тракт) 
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59900-01 Десна вентрикулографија 
Ангиокардиографија на: 

• Пулмонална валвула 

• Десна преткомора 

• Десна комора (изводен тракт) 
59900-02 Лева и десна вентрикулографија 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
608 Процедури на апликација, вградување и отстранување од комора 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

38615-00 Вградување на помошен уред (assist device) за левата комора 

38615-01 Вградување на помошен уред (assist device) за десната комора 

38618-00 Вградување на помошен уред (assist device) за левата и десната комора 

38627-00 Прилагодување на канила за помошен уред (assist device) за комора 
Репозиционирање на канила за   помошен уред (assist device) за комора 

 
38621-00 Отстранување на помошен уред (assist device) за левата комора 

38621-01 Отстранување на помошен уред (assist device) за десната комора 

38624-00 Отстранување на помошен уред (assist device) за левата и десната комора 

ДЕСТРУКЦИЈА 
 
609 Процедури на деструкција на комора 

38518-00 Аблација на мускулот на комората 
Вклучува: мапирање на аневризмектомија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
610 Миектомија на комора 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
Не вклучува: тие за лезија на срцето (види блок [612]) 

38763-00 Миектомија на левата комора  

38763-01 Миектомија на десната комора  
 

611 Ексцизија на аневризма на комора 

 Пликација на лево вентрикуларна аневризма 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
38507-00 

 
Аневризмектомија на левата комора 

38508-00 Аневризмектомија на левата комора со patch графт 
 

612 Други процедури на ексцизија на комора 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

38677-00 Ексцизија на дел од задебелување на миокардот на комората предизвикано од 
тумор 
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38680-00 Ексцизија на целото задебелување на миокардот на комората предизвикано од 
тумор со поправка или реконструкција 
 

ПОПРАВКА 
 
613 Baffle  или кондуит процедури 

 Забелешка: Изведени за конгенитални срцеви заболувања 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

38754-00 Интравентрикуларна baffle процедура 

38754-01 Креирање на интравентрикуларен кондуит   

38757-00 Креирање на екстракардијален кондуит помеѓу десната комора и белодробната 
артерија  
Создавање на шант помеѓу десна комора и белодробната артерија (дистално) 
Не вклучува: тоа за замена (38760-00 [613]) 

38757-01 Креирање на екстракардијален кондуит помеѓу левата комора и аортата 
Создавање на апикоаортален шант 
Шант помеѓу врвот на левата комора и аортата 

38760-00 Замена на екстракардијален кондуит помеѓу десната комора и белодробната 
артерија  
Замена на шантот помеѓу десната комора и белодробната артерија (дистално) 

38760-01 Замена на екстракардијален кондуит помеѓу левата комора и аортата 
Замена на шант: 

• апикоаортално 

• помеѓу врвот на левата комора и аортата 
 

614 Други процедури на поправка на комора 

 Забелешка: Изведени за конгенитални срцеви заболувања 
Кога се врши, се применува и кодот: 
кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

38766-00 Зголемување на левата комора на срцето 

38766-01 Зголемување на десната комора на срцето 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
615 Други процедури на комора 

38456-14 Други интраторакални процедури на комората на срцето без користење на 
кардиопулмонален бајпас 

38653-02 Други интраторакални процедури на комората на срцето со користење на 
кардиопулмонален бајпас 

 
СРЦЕ-СЕПТУМ 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
616 Процедури на ексцизија на септум 

 Не вклучува: преткоморска септектомија (38739-00 [619]) 

38748-00 Септектомија на комората на срцето 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38748-01 Перкутана транслуминална аблација на септумот на миокардот 
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ПОПРАВКА 
 
617 Затворање на преткоморски дефект на септумот 

 Забелешка: Изведено за вродени срцеви заболувања 

38742-00 Перкутано затворање на преткоморски дефект на септумот 
Вклучува: тоа со протеза или уред 

38742-02 Затворање на преткоморски дефект на септумот 
Вклучува: patch графт 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 

618 Затворање на коморски дефект на септумот 

 Забелешка: Изведено за вродените срцеви заболувања 

38751-00 Перкутано затворање на коморски дефект на септумот 
Вклучува: тоа со протеза 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38751-02 Затворање на коморски дефект на септумот 

Вклучува: patch графт 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 

619 Други процедури на поправка на септумот 

38270-00 Перкутана преткоморска септостомија 
Преткоморска септостомија, трансвенозен метод со: 

• балон 

• сечиво 
Вклучува: срцева катетеризација 

38739-00 Преткоморска септектомија или септостомија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38509-00 Поправка на руптура на вентрикуларниот септум 

ПОПРАВКА на вентрикуларен септален дефект после инфаркт (исхемиски) 
Вклучува: ресекција на миокардиум 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• коронарен артериски бајпас (види блокови [672] до [679]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
620 Други процедури на септум 

38456-12 Други интраторакални процедури на септумот без користење на 
кардиопулмонален бајпас 

38653-03 Други интраторакални процедури на септумот со користење на кардиопулмонален 
бајпас 

 
СРЦЕ - АОРТНА ВАЛВУЛА 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
621 Процедури на инцизија на аортната валвула 

38456-10 Отворена валвулотомија на аортната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
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ПОПРАВКА 
 
622 Поправка на аортната валвула 

 Не вклучува: тоа со поправка или замена на асцедентната торакална аорта (види блокови [685], [687] 
или [688]) 

 
38483-00 Декалцификација на залисток на аортната валвула 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 
38270-01 Перкутана балон аортна валвулопластика 

Вклучува: срцева катетеризација 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 
38475-02 Анулопластика на аортната валвула 

38477-02 Анулопластика на аортната валвула со вградување на прстен 
Анулопластика на аортната валвула со вградување на Cosgrove (-Edwards) прстен 

38480-00 Поправка на еден залисток на аортната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 

• анулопластика на валвула (38745, 38477 [622], [627] и [633]) 
Не вклучува: декалцификација на аортната валвула (38483-00 [622]) 

38481-00 Поправка на ≥2 залистока на аортната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 
• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 

Не вклучува: декалцификација на аортната валвула (38483-00 [622]) 

 
623 Замена на аортна валвула 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на процедура на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

 
38488-00 Замена на аортната валвула со механичка протеза 

38488-01 Замена на аортната валвула со биолошка протеза 

38489-00 Замена на аортната валвула со хомографт 

38489-01 Замена на аортната валвула со нестентиран хетерографт 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
624 Други процедури на аортната валвула 

38456-15 Други интраторакални процедури на аортната валвула без користење на 
кардиопулмонален бајпас 

38653-04 Други интраторакални процедури на аортната валвула со користење на 
кардиопулмонален бајпас 

 
 
СРЦЕ – МИТРАЛНА ВАЛВУЛА 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
625 Процедури на инцизија на митралната валвула 
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38487-00 Отворена валвулотомија на митралната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ПОПРАВКА 
 
626 Поправка на митралната валвула 

38485-01 Декалцификација на митралната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 
38270-02 Перкутана балон митрална валвулопластика 

Вклучува: срцева катетеризација 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [627] и [633]) 
38480-01 Поправка на еден залисток на митралната валвула 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 
Не вклучува: декалцификација на митрална валвула (38485-01 [626]) 

38481-01 Поправка на ≥2 залистока на митралната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 
Не вклучува: декалцификација на митрална валвула (38485-01 [626]) 

627 Aнулопластика на митралната валвула 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38475-00 Анулопластика на митралната валвула 

38477-00 Анулопластика на митралната валвула со вградување на прстен 
Анулопластика на митралната валвула со вградување на Cosgrove (-Edwards) прстен 

 
628 Замена на митралната валвула 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на операција на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

38488-02 Замена на митралната валвула со механичка протеза 

38488-03 Замена на митралната валвула со биолошка протеза 

38489-02 Замена на митралната валвула со хомографт 
 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
629 Процедури на реконструкција на митралната валвула 

38485-00 Реконструкција на анулусот на митралната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• декалцификација на митралната валвула (38485-01 [626]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
630 Други процедури на митралната валвула 
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38456-16 Други интраторакални процедури на митралната валвула без користење на 
кардиопулмонален бајпас 

38653-05 Други интраторакални процедури на митралната валвула со користење на 
кардиопулмонален бајпас 

 
СРЦЕ-ТРИКУСПИДНА ВАЛВУЛА 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
631 Процедури на инцизија на трикуспидната валвула 

38456-11 Отворена валвулотомија на трикуспидната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ПОПРАВКА 
 
632 Поправка на трикуспидната валвула 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 

• анулопластика на валвула (38475, 38477 [622], [627] и [633]) 
38480-02 Поправка на еден залисток на трикуспидната валвула 

38481-02 Поправка на ≥2 залистока на трикуспидната валвула 
 

633 Анулопластика на трикуспидната валвула 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38475-01 Анулопластика на трикуспидната валвула 

38477-01 Анулопластика на трикуспидната валвула со вградување на прстен 
Анулопластика на трикуспидната валвула со вградување на Cosgrove (-Edwards) прстен 

 
634 Замена на трикуспидната валвула 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на операција на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

38488-04 Замена на трикуспидната валвула со механичка протеза 

38488-05 Замена на трикуспидната валвула со биолошка протеза 

38489-03 Замена на трикуспидната валвула со хомографт 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
635 Други процедури на трикуспидната валвула 
38456-17 Други интраторакални процедури на трикуспидната валвула без користење на 

кардиопулмонален бајпас 

38653-06 Други интраторакални процедури на трикуспидната валвула со користење на 
кардиопулмонален бајпас 
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СРЦЕ – ПУЛМОНАЛНА ВАЛВУЛА 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
636 Процедури на инцизија на пулмоналната валвула 

38456-01 Отворена валвулотомија на пулмоналната валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ПОПРАВКА 
 
637 Поправка или замена на пулмоналната валвула 

38270-03 Перкутана балон пулмонална валвулопластика 
Вклучува: срцева катетеризација 

38488-06 Замена на пулмоналната валвула со механичка протеза 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на операција на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 
38488-07 Замена на пулмоналната валвула со биолошка протеза 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на операција на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 
38489-04 Замена на пулмоналната валвула со хомографт 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на операција на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 
38489-05 Замена на пулмоналната валвула со нестентиран хетерографт 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на операција на срцева 
валвула (38493-00 [666]) 

• реконструкција на субвалвуларни структури (38490-00 [662]) 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
638 Други процедури на пулмоналната валвула 

38456-18 Други интраторакални процедури на пулмоналната валвула без користење на 
кардиопулмонален бајпас 

38653-07 Други интраторакални процедури на пулмоналната валвула со користење на 
кардиопулмонален бајпас 

 
СРЦЕ – МИОКАРД 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
639 
 

Процедури на инцизија на миокардот 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38650-00 Кардијална миотомија 

38650-02 Трансмиокардијална реваскуларизација со отворен граден кош 



 Процедури на кардиоваскуларен систем 

122  

38650-03 Отворена трансмиокардијална реваскуларизација  
Трансмиокардијална реваскуларизација 

• перкутана 

• торакоскопска 
 

ЕКСЦИЗИЈА 

640 Процедури на ексцизија на миокардот 

38418-03 Биопсија на миокардот 
Биопсија на срцето (неспецифицирана поинаку) 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38275-00 Биопсија на миокардот преку срцева катетеризација 

38650-01 Кардијална миектомија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ПОПРАВКА 
 
641 Процедури на поправка 

90206-00 Кардиомиопластика 
Вклучува: вградување на кардиостимулатор  
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
642 Сочувување на миокардот 

38600-00 Кардиопулмонален бајпас, централна канулација 
Кардиопулмонален бајпас неспецифициран поинаку 
Екстракорпорална циркулација со централна канулација 
Вклучува: онаа во врска со операција на отворено срце 
                    онаа со користење на машината срце-бели дробови 
Не вклучува: специфични процедури со кардиопулмонален бајпас (38653 [606], [615], [620], [624], [630], 
[635], [638], [666] и [681]) 

38603-00 Кардиопулмонален бајпас, периферна канулација 
Екстракорпорална циркулација со периферна канулација 
Вклучува: онаа во врска со операција на отворено срце 
                    онаа со користење на машината срце-бели дробови 
Не вклучува: специфични процедури со кардиопулмонален бајпас (38653 [606], [615], [620], [624], [630], 
[635], [638], [666] и [681]) 

38627-01 Прилагодување на канила за кардиопулмонален бајпас 
Репозиционирање на канила за кардиопулмонален бајпас 

22075-00 Длабока хипотермија со циркулаторен арест 
Длабока хипотермија со циркулаторен арест 
Хипотермичен арест 
 

38588-00 Кардиоплегија 
Антероградна/ретроградна апликација на крв или кристалоиди за кардиоплегија преку 
катетеризација/канулација на коронарен синус 
Вклучува: онаа преку: 

• пумпен оксигенатор 

• roller пумпа 
38577-00 Ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест 

90225-00 Екстракорпорална оксигенација на мембраната (ECMO) 
Не вклучува: екстракорпорална циркулација за операција на отворено срце со канулација: 

• централна (38600-00 [642])  

• периферна (38603-00 [642]) 
38627-02 Прилагодување на канила за екстракорпорална оксигенација на мембрана 

Репозиционирање на канила за екстракорпорална мембранска оксигенација 
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СРЦЕ – ПЕРИКАРД 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
643 Дренажа на срце 

38406-00 Перикардиоцентеза 

38450-00 Трансторакална дренажа на перикардот 
Трансторакално создавање на перикарден прозор 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38452-00 Субксифоидна дренажа на перикардот 

Субксифоидно создавање на перикарден прозор 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38450-01 Торакоскопска дренажа на перикардот 

Торакоскопско создавање на перикарден прозор 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 

644 Други процедури на инцизија на перикардот 

38647-00 Разделување на торакални атхезии 
Разделување на адхезии од: 

• зидот на градниот кош 

• перикардот 
       Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
645 Биопсија на перикардот 

38436-02 Торакоскопска биопсија на перикардот 

38450-02 Биопсија на перикардот, трансторакален пристап 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38450-03 Биопсија на перикардот, субксифоиден пристап 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
646 Други процедури на ексцизија на перикардот 

38456-06 Торакоскопско отстранување на лезија на перикардот 
Вклучува: циста 

38456-05 Ексцизија на лезија на перикардот 
Вклучува: циста 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38447-01 Торакоскопска перикардиектомија, суптотална или комплетна 

Торакоскопска парцијална перикардиектомија за создавање на перикарден прозор 
38447-00 Перикардиектомија, суптотална или комплетна 

Парцијална перикардиектомија за создавање перикарден прозор 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
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СРЦЕ – ДРУГИ СТРАНИ 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
647 
▼0936 

Вградување на привремена трансвенозна електрода за пејсмејкер 

38256-00 Вградување на привремена трансвенозна електрода во преткомора 

38256-01 Вградување на привремена трансвенозна електрода во комора 

38256-02 Вградување на привремени двокоморни трансвенозни електроди 
Вградување на привремени трансвенозни електроди во преткомора или комора 

 
648 
 

Вградување на перманентна трансвенозна електрода за пејсмејкер 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38278-00 Вградување на перманентна трансвенозна електрода во преткомора 

38278-01 Вградување на перманентна трансвенозна електрода во комора 
Вклучува: вградување преку коронарен синус 

38284-00 Вградување на перманентни двокоморни трансвенозни електроди 
Вградување на перманентни трансвенозни електроди во: 

• преткомора и комора 

• двете комори 
Вклучува: вградување преку коронарен синус 

90214-00 Вградување на перманентни трокоморни трансвенозни електроди 
Вградување на перманентни трансвенозни електроди во преткомора и двете комори 
Вклучува: вградување преку коронарен синус 

 
649 
▼0936 

Вградување на епикардијални или трансвенозни електроди за пејсмејкер 

90202-00 Вградување на привремена епикардијална електрода 

Вградување на привремена миокардијална електрода 
90202-01 Поставување на привремена транскутана електрода 

38470-00 Вградување на перманентна епикардијална електрода преку торакотомија или 
стернотомија 
Вградување на перманентна миокардијална електрода преку: 

• стернотомија 

• торакотомија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на пејсмејкер апарат (38281 [650], [651] и [652]) 
38473-00 Вградување на перманентна епикардијална електрода со субксифоиден пристап 

Вградување на перманентна миокардијална електрода преку субксифоиден пристап 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на пејсмејкер апарат (38281 [650], [651] и [652]) 
 

650 
▼0936 

Вградување на еднокоморен пејсмејкер 
Вклучува: кардијалнo електрофизиолошко испитување 

Еднокоморен пејсмејкер: 

• комуницирање (К) 

• мултипрограмирање (М) 

• модулирање на ритам (Р) 

• едноставно програмирање (П) 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на автоматски имплантиран кардиовертер дефибрилатор (38524-00 [653]) 

• вградување на перманентна електрода: 
• епикардијално (38470-00,38473-00 [649]) 

• трансвенозно (38278-00, 38278-01 [648]) 

• отстранување на перманентен пејсмејкер (38281-11, 38281-12 [655]) 
38281-01 Вградување на перманентен еднокоморен пејсмејкер, VOO 

Коморен пејсмејкер со фиксен ритам 
38281-02 Вградување на перманентен еднокоморен пејсмејкер, VVI 



Процедури на кардиоваскуларен систем 

 125 

Коморен инхибирачки пејсмејкер 

38281-03 Вградување на перманентен еднокоморен пејсмејкер, VVT 
Коморно воден пејсмејкер  

38281-04 Вградување на перманентен еднокоморен пејсмејкер, AOO 
Преткоморски пејсмејкер со фиксен ритам 

38281-05 Вградување на перманентен еднокоморен пејсмејкер, AAI 
Преткоморски инхибирачки пејсмејкер 

38281-06 Вградување на перманентен еднокоморен пејсмејкер, AAT 
Преткоморско воден пејсмејкер  

 
651 
▼0936 

Вградување на двокоморен пејсмејкер 
Вклучува: кардијалнo електрофизиолошко испитување 

Еднокоморен пејсмејкер: 

• комуницирање (К) 

• мултипрограмирање (М) 

• модулирање на ритам (Р) 

• едноставно програмирање (П) 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на автоматски имплантиран кардиовертер дефибрилатор (38524-00 [653]) 
• вградување на перманентна електрода: 

• епикардијално (38470-00,38473-00 [649]) 

• трансвенозно (38278-00, 38278-01 [648]) 

• отстранување на перманентен пејсмејкер (38281-11, 38281-12 [655]) 
38281-07 Вградување на перманентен двокоморен пејсмејкер, VAT 

Вентрикуларен пејсмејкер  воден од преткомората или од P- бранот 
38281-08 Вградување на перманентен двокоморен пејсмејкер, VDD 

Преткоморско воден, коморско инхибирачки пејсмејкер 
38281-09 Вградување на перманентен двокоморен пејсмејкер, DVI 

Атриовентрикуларен последователен пејсмејкер 
38281-10 Вградување на перманентен двокоморен пејсмејкер, DDD 

Атриовентрикуларен универзален двокоморен пејсмејкер 

 
652 
▼0936 

Вградување на друг пејсмејкер 
Вклучува: кардијалнo електрофизиолошко испитување 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на автоматски имплантиран кардиовертер дефибрилатор (38524-00 [653]) 

• вградување на перманентна електрода: 
• епикардијално (38470-00,38473-00 [649]) 

• трансвенозно (38278-00, 38278-01, 38284-00, 90214-00 [648]) 
Не вклучува: вградување на привремен пејсмејкерски систем (38256 [647], 90202-00 [649]) 

38281-13 Вградување на перманентен трокоморен пејсмејкер 
Вградување на: 

• Бивентрикуларен пејсмејкер 

• Кардијална ресинхронизациона терапија 

• Трокоморна ресинхронизациона терапија 
38281-00 Вградување на коморен пејсмејкер, кое не е на друго место класифицирано 

653 
 

Вградување на patch-ови, електроди или генератор за автоматски 
дефибрилатор 

Не вклучува: замена на  patch-ови, електроди или генератор за автоматски дефибрилатор (види блок 
[656]) 

38521-01 Вградување на patch-ови за автоматски дефибрилатор 
Вклучува: конектирање на одвод помеѓу  patch-ови и генератор 
преку: 

• Стернотомија 

• Субксифоидален пристап 

• Торакотомија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• Вградување на генератор за автоматски дефибрилатор (38524-00 [653]) 

• Вградување на  пејсмејкер апарат (38521 [650], [651] и [652]) 
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38521-02 Перкутано вградување на дефибрилаторски електроди за автоматски 
дефибрилатор 
Перкутано вградување на трансвенозни ендокардијални електроди за дефибрилатор (одводи) 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Вградување на генератор за автоматски дефибрилатор (38524-00 [653]) 

• Вградување на  пејсмејкер апарат (38521 [650], [651] и [652]) 
38521-03 Вградување на дефибрилаторски електроди за автоматски дефибрилатор 

Вградување на трансвенозни ендокардијални електроди за дефибрилатор (одводи) 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Вградување на генератор за автоматски дефибрилатор (38524-00 [653]) 

• Вградување на  пејсмејкер апарат (38521 [650], [651] и [652]) 
38524-00 Вградување на генератор за автоматски дефибрилатор 

Вградување на автоматски имплантиран кариовертер дефибрилатор 
Вклучува: формирање на џеп (абдоминален) (граден) 
За имплантирање на генератор 
Интраоперативен дефибрилатор 
Мерење или тестирање 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Вградување на автоматски дефибрилатор: 

• Електроди (одводи) (38521-02, 38521-03 [653]) 

• patch-ови (38521-01 [653] 

• вградување на пејсмејкерски апарат (38521 [650], [651] и [652]) 
 

654 Прилагодување или отстранување на електрода (одводи) за пејсмејкер 

90203-00 Перкутано прилагодување на трансвенозна електрода за пејсмејкер 

38456-07 Прилагодување на трансвенозна електрода за пејсмејкер 

38278-02 Перкутано отстранување на еднокоморна перманентна електрода 
Перкутано отстранување на еднокоморна перманентна електрода: 

• епикардијална 

• трансвенозна 
38278-03 Отстранување на еднокоморна перманентна електрода 

Отстранување на еднокоморна перманентна електрода 
• епикардијална 

• трансвенозна 
38284-01 Перкутано отстранување на двокоморна перманентна електрода 

Перкутано отстранување на двокоморна перманентна електрода: 

• епикардијална 

• трансвенозна 
38284-02 Отстранување на двокоморна перманентна електрода 

Отстранување на еднокоморна перманентна електрода: 

• епикардијална 

• трансвенозна 
90214-01 Перкутано отстранување на трокоморна перманентна електрода 

Перкутано отстранување на трокоморна перманентна електрода: 

• епикардијална 

• трансвенозна 
90214-02 Отстранување на трокоморна перманентна електрода 

Отстранување на трокоморна перманентна електрода: 

• епикардијална 

• трансвенозна 
90203-01 Перкутано отстранување на привремена електрода 

Перкутано отстранување на привремена електрода: 

• епикардијална 
• транскутана 

• трансвенозна 
38456-08 Отстранување на привремена електрода 

Отстранување на привремена електрода: 

• епикардијална 

• транскутана 

• трансвенозна 
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655 
 

Отстранување на перманентен пејсмејкер 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на перманентен коморски пејсмејкер 

• двоен (38281 [651]) 

• единечен (38281 [650]) 

• троен (38281 [652]) 
38281-11 Отстранување на перманентен еднокоморен пејсмејкер 

38281-12 Отстранување на перманентен двокоморен пејсмејкер 

38281-14 Отстранување на перманентен трокоморен пејсмејкер 
Отстранување на: 

• Бивентрикуларен пејсмејкер 

• Кардијална ресинхронизациона терапија 

• Трокоморна ресинхронизациона терапија 
 

656 
 

Прилагодување, замена или отстранување на patch-ови, електроди или 
генератор за автоматски дефибрилатор 

38521-04 Прилагодување на електроди за автоматски дефибрилатор 
Поправка на електроди (одводи) за автоматски дефибрилатор 
Репозиционирање на електроди (одводи) за автоматски дефибрилатор 

38524-02 Прилагодување на генератор за автоматски дефибрилатор 
Поправка на генератор за автоматски дефибрилатор 
Репозиционирање на генератор за автоматски дефибрилатор 
Вклучува: ревизија или промена на положбата на џебот на кожата 

38521-05 Замена на patch-ови за автоматски дефибрилатор 
Кога се врши, се применува и кодот:  

• Замена на генератор за автоматски дефибрилатор (38524-03 [656]) 
38521-10 Перкутана замена на електроди за автоматски дефибрилатор 

Кога се врши, се применува и кодот:  

• Замена на генератор за автоматски дефибрилатор (38524-03 [656]) 
38521-06 Замена на електроди за автоматски дефибрилатор 

Кога се врши, се применува и кодот:  

• Замена на генератор за автоматски дефибрилатор (38524-03 [656]) 
38524-03 Замена на генератор за автоматски дефибрилатор 

Вклучува: ревизија или промена на положбата на џебот на кожата  
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Замена на автоматски дефибрилатор: 

• Електроди (одводи) (38521-06 [656]) 

• Patch-ови (38521-05 [656]) 
38521-07 Отстранување на patch-ови за автоматски дефибрилатор 

38521-08 Перкутано отстранување на електроди за автоматски дефибрилатор 

38521-09 Отстранување на електроди за автоматски дефибрилатор 

38524-01 Отстранување на генератор за автоматски дефибрилатор 
 

657 
 

Други процедури на апликација, вградување или отстранување на други 
места на срцето 

13818-00 Вградување катетер на надувување во десното срце за мониторинг  
Swan Ganz катетер 
Вклучува: мерења на cardiac output 
Следење на wedge притисокот во пулмоналната артерија 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
659 
 

Отстранување на донор на срце или бели дробови  
Вклучува: алографт: 

• Одржување 

• ппоправка 
90204-00 Отстранување на донор на срце за трансплантација 
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90204-01 Отстранување на донор на срце и бели дробови за трансплантација 
 

ПОПРАВКА 
 
660 
 

Трансплантација на срце или бели дробови 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
90205-00 Трансплантација на срце 

90205-01 Трансплантација на срце и бели дробови 
 

661 
 

Други процедури на поправка на други места на срцето 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
38727-00 Поправка на интраторакални крвни садови 

Забелешка: изведено за конгенитални срцеви заболувања 
Не вклучува: она со поправка на: 

• аорта (38706, 38712-00 [693]) 
• главна пулмонална артерија (38715-02 [717]) 

• вена кава (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734]) 
38727-01 Поправка на интраторакални крвни садови со анастомозирање 

Забелешка: изведено за конгенитални срцеви заболувања 
Не вклучува: она со поправка на: 

• аорта (38706, 38712-00 [693]) 

• главна пулмонална артерија (38715-02 [717]) 

• вена кава (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734]) 
 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
662 Реконструктивни процедури на други места на срцето 

38490-00 Реконструкција и реимплантација на субвалвуларни структури 
Поправка со реконструкција и реимплантација на: 

• chordae tendinae 

• папиларни мускули 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• замена на валвула: 

• митрална (38488 [628]) 

• трикуспидна (38488, 38489-03 [634]) 
 
РЕВИЗИЈА 
 
663 Процедури на ревизија на други места на срцето 

90219-00 Ревизија или релокација на кожен џеб за пејсмејкер 
 

РЕОПЕРАЦИЈА 
 
664 Процедури на реоперација на други места на срцето 
38640-00 Реоперација за друга кардијална процедура, која не е на друго место 

класифицирана 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
Кодирај прво: 

• направени хируршки процедури 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
665 Електрофизиолошки испитувања 

38209-00 Кардијално електрофизиолошко испитување, ≤ 3 катетри 
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Испитување на: 

• атриовентрикуларното спроведување 

• функција на синусниот јазол 

• синкопа 
Едноставно испитување на вентрикуларна тахикардија 
Не вклучува: она со вградување на пејсмејкер: 

• двокоморен (види блок [651]) 

• еднокоморен (види блок [650]) 

• специфичен тип кој не е класифициран на друго место (38281-00 [652]) 
38212-00 Кардијално електрофизиолошко испитување, ≥ 4 катетри 

Teстирање на анти-аритмични лекови 
Комплексно испитување на вентрикуларна тахикардија 
Индукција на вентрикуларна тахикардија 
Интраоперативно кардијални мапирање  

Не вклучува: она со вградување на пејсмејкер: 

• двокоморен (види блок [651]) 

• еднокоморен (види блок [650]) 

• специфичен тип кој не е класифициран на друго место (38281-00 [652]) 
38212-01 Кардијално електрофизиолошко испитување со радиофреквентна аблација 

Аблација на срцето за да се индуцира атриовентрикуларен блок 

38213-00 Кардијално електрофизиолошко испитување за следење на имплантиран 
дефибрилатор 
 

666 Други процедури на други места на срцето 
38493-00 Оперативно водење на акутен инфективен ендокардитис во тек на процедура на 

срцева валвула 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
Кодирај прво: 

• направени процедури на срцевата валвула (види блокови [621] до [638]) 
38456-00 Други интраторакални процедури на срцето без користење на кардиопулмонален 

бајпас 
Не вклучува: интраторакални процедури на: 

• аортна валвула (38456-15 [624]) 

• преткомора (38456-13 [606]) 

• митрална валвула (38456-16 [630]) 
• пулмонална валвула (38456-18 [638]) 

• септум (38456-12 [620]) 

• трикуспидна валвула (38456-17 [635]) 

• комора (38456-14 [615]) 

• крвни садови на срцето (38456-19 [681]) 
38653-00 Други интраторакални процедури на срцето со користење на кардиопулмонален 

бајпас 
Oперација на отворено срце со кардиопулмонален бајпас  
не специфицирано поинаку 
Не вклучува: интраторакални процедури на: 

• аортна валвула (38653-04 [624]) 

• преткомора (38653-01 [606]) 

• митрална валвула (38653-05 [630]) 
• пулмонална валвула (38653-07 [638]) 

• септум (38653-03 [620]) 

• трикуспидна валвула (38653-06 [635]) 

• комора (38653-02 [615]) 

• крвни садови на срцето (38653-08 [681]) 
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КОРОНАРНИ КРВНИ САДОВИ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
667 
▼0933 

Катетеризација на срце 
Вклучува: мерење на cardiac output 
Вбризгување на контрастно средство за дилатација на кривините 
Стрес тест  
Флуороскопија 
Оксиметрија 
Детекција на шант 
Не вклучува: коронарографија (38218 [668]) 

38200-00 Катетеризација на десно срце 

38203-00 Катетеризација на лево срце 

38206-00 Катетеризација на лево и десно срце 

668 
▼0933 

Коронарографија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• аортографија (59921-00 [1990]) 

• вентрикулографија (59900 [607]) 
38215-00 Коронарографија 

38218-00 Коронарографија со катетеризација на лево срце 

38218-01 Коронарографија со катетеризација на десно срце 

38218-02 Коронарографија со катетеризација на лево и десно срце 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
669 Ексцизиони процедури на коронарните крвни садови 

35335-00 Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија (PTCRA), на една 
артерија  
Вклучува: балон ангиопластика 

35338-00 Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија (PTCRA), на една 
артерија со имплантирање на еден стент 
Вклучува: балон ангиопластика 

35338-01 Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија (PTCRA), на една 
артерија со имплантирање на ≥ 2 стента 
Вклучува: балон ангиопластика 

35341-00 Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија (PTCRA), на повеќе 
артерии 
Вклучува: балон ангиопластика 

35344-00 Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија (PTCRA), на повеќе 
артерии со имплантирање на еден стент 
Вклучува: балон ангиопластика 

35344-01 Перкутана транслуминална коронарна ротациона атеректомија (PTCRA), на повеќе 
артерии со имплантирање на ≥ 2 стента 
Вклучува: балон ангиопластика 

38505-00 Отворена коронарна ендартеректомија 
Вклучува: patch графт 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 
ПОПРАВКА 
 
670 
 

Транслуминална коронарографија 
Не вклучува: со  атеректомија на коронарна артерија (види блок [669]) 

35304-00 Перкутана транслуминална балон ангиопластика на 1 коронарна артерија 
Перкутана транслуминална балон ангиопластика [ПТЦА] на 1 коронарна артерија 
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35305-00 Перкутана транслуминална балон ангиопластика на ≥ 2 коронарни артерии 
Перкутана транслуминална балон ангиопластика [ПТЦА] на ≥2 коронарни артерии 

35304-01 Отворена транслуминална балон ангиопластика на 1 коронарна артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 [642]) 
35305-01 Отворена транслуминална балон ангиопластика на ≥ 2 коронарни артерии 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 

671 
 

Транслуминална коронарографија со стентирање 
Транслуминална балон ангиопластика 
Вклучува: балон дилатација на артерија  
онаа со drug eluting stent 
Не вклучува: со артеректомија на коронарна артерија (види блок [699])  

35310-00 Перкутано вградување на 1 транслуминален стент во една коронарна артерија 
Перкутано вградување на 1 стент во една коронарна артерија 

35310-01 Перкутано вградување на ≥ 2 транслуминални стента во единечна коронарна 
артерија 
Перкутано вградување на ≥ 2 стентa во една коронарна артерија 

35310-02 Перкутано вградување на ≥ 2 транслуминални стента во повеќе коронарни артерии 
Перкутано вградување на ≥ 2 стентa во повеќе коронарни артерии 

35310-03 Отворено вградување на 1 транслуминален стент во една коронарна артерија 
Отворено вградување на 1 стент во една коронарна артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
35310-04 Отворено вградување на ≥ 2 транслуминални стента во единечна коронарна 

артерија 
Отворено вградување на ≥ 2 стентa во една коронарна артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
35310-05 Отворено вградување на ≥ 2 транслуминални стента во повеќе коронарни артерии 

Отворено вградување на ≥ 2 стентa во повеќе коронарни артерии 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
 

672 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – графт од вена сафена 
Вклучува: земање на вена 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• артериски (види блокови [674] до [678]) 
• специфициран материјал – кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 

38497-00 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 графт од вена сафена 

38497-01 Коронарен артериски бајпас, со користење на 2 графта од вена сафена 

38497-02 Коронарен артериски бајпас, со користење на 3 графта од вена сафена 

38497-03 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥4 графта од вена сафена 

673 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – друг венски графт 
Вклучува: земање на вена 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• артериски (види блокови [674] до [678]) 
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• специфициран материјал – кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 

38497-04 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 друг венски графт 

38497-05 Коронарен артериски бајпас, со користење на 2 други венски графтови 

38497-06 Коронарен артериски бајпас, со користење на 3 други венски графтови 

38497-07 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥ 4 други венски графтови 

674 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – графт од лева внатрешна мамарна артерија 
(ЛИМА) 
Вклучува: земање на артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• специфициран материјал -  кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 
• венски (види блокови [672] и [673]) 

• отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 
38500-00 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 LIMA графт 

38503-00 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥ 2 LIMA графтови 
 

675 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – графт од десна внатрешна мамарна артерија 
(ЛИМА) 
Вклучува: земање на артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• специфициран материјал -  кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 
• венски (види блокови [672] и [673]) 

• отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 
38500-01 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 RIMA графт 

38503-01 Коронарен артериски бајпас, со користење на  ≥ 2 RIMA графтови 
 

676 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – графт од артерија радијалис 
Вклучува: земање на артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• специфициран материјал-  кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 
• венски (види блокови [672] и [673]) 

• отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 
38500-02 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 графт од артерија радијалис 

38503-02 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥ 2 графта од артерија радијалис 

677 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – графт епигастрична артерија 
Вклучува: земање на: 

• гастро-епиплоична артерија 

• инфериорна епигастрична артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• специфициран материјал-  кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 
• венски (види блокови [672] и [673]) 

• отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 
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38500-03 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 графт од епигастрична артерија  
38503-03 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥ 2 графта од епигастрична артерија 

678 
 

Коронарен артериски бајпас – друг артериски графт 
Вклучува: земање на артерија 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• артериски (види блокови [674] до [677]) 

• специфициран материјал-  кој не е класифициран на друго место (90201 [679]) 
• венски (види блокови [672] и [673]) 
• отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 

38500-04 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 друг артериски графт  

38503-04 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥ 2 други артериски графта 

679 
▼0909 

Коронарен артериски бајпас – графт од друг материјал 
Вклучува: земање на друг материјал за графт 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
• графт: 

• артериски (види блокови [674] до [678]) 

• венски (види блокови [672] и [673]) 
• отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 

90201-00 Коронарен артериски бајпас, со користење на 1 графт од друг материјал, кој не е 
на друго место класифициран 

90201-01 Коронарен артериски бајпас, со користење на 2 графта од други материјали, кои не 
се на друго место класифицирани 

90201-02 Коронарен артериски бајпас, со користење на 3 графтови од други материјали, кои 
не се на друго место класифицирани 

90201-03 Коронарен артериски бајпас, со користење на ≥ 4 графтови од други материјали, 
кои не се на друго место класифицирани 
 

РЕОПЕРАЦИЈА 
 
680 
▼0909 

Процедури на реоперација на коронарните артерии 

38637-00 Реоперација за реконструкција на графт на коронарна артерија 
Вклучува: дисконекција 
                   ексцизија 
                   повторно сошивање 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 
Кодирај прво: 

• коронарен артериски бајпас графт (види блокови [672] до [679]) 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
681 Други процедури на коронарните артерии 
38456-19 Други интраторакални процедури на артерии на срцето без користење на 

кардиопулмонален бајпас 

38653-08 Други интраторакални процедури на артерии на срцето со користење на 
кардиопулмонален бајпас 
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АОРТА 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
682 Процедури на апликација, вградување или отстранување на аортата 

38606-00 Перкутана имплантација на интра-аортална балон пумпа 
38609-00 Имплантација на интра-аортална балон пумпа преку артериотомија 

38612-00 Отстранување на интра-аортална балон пумпа 
Не вклучува: онаа со patch графт (38613-00 [693]) 

 
ПОПРАВКА 
Не вклучува: поправка на рана од аортата (90210-02 [709], 90213-02 [710]) 
Замена на торакална аневризма (33103-00, 33145-00, 33109-00, 33148-00 [715]) 

 
684 
 

Поправка на асцедентната торакална аорта 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• оперативно водење на акутна руптура или дисекција на торакалната аорта (38572-00 [693]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
Не вклучува: она со поправка на аортниот лак (види блок [685]) 

38550-00 Реконструкција на асцедентната торакална аорта 

38553-00 Реконструкција на асцедентната торакална аорта со реконструкција на аортната 
валвула 

38553-01 Реконструкција на асцедентната торакална аорта со замена на аортната валвула 

38556-00 Реконструкција на асцедентната торакална аорта со реконструкција на аортната 
валвула и имплантација на коронарни артерии 

38556-01 Реконструкција на асцедентната торакална аорта со замена на аортната валвула и 
имплантација на коронарни артерии 
 

685 
 

Поправка на аортниот лак и асцедентната торакална аорта 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• оперативно водење на акутна руптура или дисекција на торакалната аорта (38572-00 [693]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
38559-00 Реконструкција на аортниот лак и асцедентната торакална аорта 

38562-00 Реконструкција на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со реконструкција 
на аортната валвула 

38562-01 Реконструкција на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со замена на 
аортната валвула 

38565-00 Реконструкција на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со реконструкција 
на аортната валвула и имплантација на коронарни артерии 

38565-01 Реконструкција на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со замена на 
аортната валвула и имплантација на коронарни артерии 
 

686 
 

Поправка на десцедентната торакална аорта 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• оперативно водење на акутна руптура или дисекција на торакалната аорта (38572-00 [693]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
38568-00 Реконструкција на десцедентната торакална аорта 
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38571-00 Реконструкција на десцедентната торакална аорта со шант 
 

687 
 

Замена на асцедентна торакална аорта 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 
• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 

Не вклучува: она со замена на аортниот лак (види блок [688]) 

 
38550-01 Замена на асцедентната торакална аорта 

38553-02 Замена на асцедентната торакална аорта со реконструкција на аортната валвула 

38553-03 Замена на асцедентната торакална аорта со замена на аортната валвула 

38556-02 Замена на асцедентната торакална аорта со реконструкција на аортната валвула и 
имплантација на коронарни артерии 

38556-03 Замена на асцедентната торакална аорта со замена на аортната валвула и 
имплантација на коронарни артерии 
 

688 
 

Замена на аортниот лак и асцедентната торакална аорта 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
38559-01 Замена на аортниот лак и асцедентната торакална аорта 

38562-02 Замена на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со реконструкција на 
аортната валвула 

38562-03 Замена на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со реконструкција на 
аортната валвула и имплантација на коронарни артерии 

38565-03 Замена на аортниот лак и асцедентната торакална аорта со замена на аортната 
валвула и имплантација на коронарни артерии 
 

689 
 

Замена на десцедентната торакална аорта 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
38568-01 Замена на десцедентната торакална аорта  

38571-01 Замена на десцедентната торакална аорта со шант 

690 
 

Затворање на отворен ductus arteriosus 
Вклучува: прицврстување 
                 Одделување  на отворен ductus arteriosus 
                 лигирање 

38700-00 Перкутано затворање на отворен ductus arteriosus 
Вклучува: она со протеза или апаратче  

38700-01 Затворање на отворен ductus arteriosus 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
 

691 Затворање на кардијални колатерални крвни садови 
38700-02 Перкутано затворање на колатерални садови на срцето 

38700-03 Затворање на колатерални садови на срцето 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
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693 
 

Процедури на поправка на аортата 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонален бајпас (38600-00, 38603 -00 [642]) 

• ретроградна церебрална перфузија во тек на хипотермичен арест (38577-00 [642]) 
38706-00 Поправка на аортата 

38706-01 Поправка  на аорта со анастомоза 

38712-00 Поправка  на аортно прекинување 

38572-00 Оперативно лечење на акутна руптура или дисекција на торакалната аорта 
Кодирај прво: 

• Поправка на торакалната аорта: 

• Асцедентна (види блокови [684] [685]) 

• Десцедентна (види блок [686]) 

• Замена на аневризма со графт: 
• Торакоабдоминална (33109-00 [715]) 
•  Торако-аортална (33103-00 [715]) 

 
43909-00 Аортопексија 

Аортопексија за трахеомалација 
Трахеопексија 

38613-00 Отстранување на интра-аортална балон пумпа со затворање на артеријата со 
patch графт 

 АРТЕРИИ 
Забелешка: Види исто така процедури на аорта (види блокови [682] до [693]   
Не вклучува: коронарни артерии (види блокови [667] до [681]) 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
694 
▼0045 

Артериска катетеризација 
Забелешка: Новороденче – живородено, помало од 28 дена 

13303-00 Умбиликална артерија 
Вклучува: инфузија 

34521-01 Катетеризација/канулација на интра-абдоминална артерија 

34524-00 Катетеризација/канулација на друга артерија 
Не вклучува: она за собирање на крв за гасни анализи на крвта (13842-00 [1858]) 

34530-01 Отстранување на артериски катетер 
Вклучува: дисконекција на уредот за амбулаторно лекување (надворешна пумпа за инфузија) 
Не вклучува: она конектирано со имплантиран уред или пумпа за васкуларна инфузија 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
695 
 

Експлорација на артерија 
Не вклучува: она направено со било која друга васкулаторна процедура – занемарете го кодот 

34100-00 Експлорација на каротидна артерија 

34103-00 Експлорација на артерија субклавија 

34103-01 Експлорација на аксиларна артерија 

34106-00 Експлорација на  брахијална артерија 

34106-01 Експлорација на радијална артерија 

34106-02 Експлорација на улнарна артерија 

34103-02 Експлорација на илијачна артерија 

34103-03 Експлорација на феморална артерија 

34103-04 Експлорација на поплитеална артерија 

34106-03 Експлорација на тибијална артерија 

34106-04 Експлорација на друга артерија 
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696 Други процедури на инцизија на артерија 
34142-00 Декомпресија на целијачна артерија 

34145-00 Декомпресија на поплитеална артерија 
Вклучува:  Одделување на фиброзно ткиво од мускул 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
697 Прекинување на артерија 
 Вклучува: прицврстување 

                 Одделување   
                 Лигирање 
Не вклучува:  она за висцерална аневризма на артерија (33133-00, 33169-00 [698]) 
                         она со било која друга васкуларна процедура – занемарете го кодот 

34100-02 Прекинување на каротидна артерија 

41707-00 Прекинување на максиларна артерија 
Вклучува:  она преку трансантрален пристап 
Забелешка:  се прави за престанок на назално крварење 

52141-00 Прекинување на мандибуларна артерија 

41725-00 Прекинување на етмоидална артерија 
Вклучува:  она преку трансантрален пристап 
                     она за престанок на назално крварење 

52141-01 Прекинување на артерија фацијалис 

52141-02 Прекинување на артерија лингвалис 

34103-10 Прекинување на артерија субклавија 

34103-11 Прекинување на аксиларна артерија 

34106-10 Прекинување на брахијална артерија 

34106-11 Прекинување на артерија радијалис 

34106-12 Прекинување на артерија улнарис 

34103-12 Прекинување на артерија илијака 

34103-13 Прекинување на феморална артерија 

34103-14 Прекинување на поплитеална артерија 

34106-13 Прекинување на тибијална артерија 

34106-14 Прекинување на друга артерија 
 

698 Други процедури на деструкција на артерија 
33842-00 Контролирање на постоперативно крварење или тромбоза после операција на 

каротидна или вертебрална артерија 

33133-00 Прекинување на аневризма на висцерална артерија без повторно воспоставување 
на континуитет 
Вклучува:  лигирање 
Не вклучува:  она со повторно воспоставување на континуитетот преку: 

• Анастомоза (33130-00 [714]) 

• Графт (33130-01 [715]) 
33169-00 Прекинување на руптурирана аневризма на висцерална артерија без повторно 

воспоставување на континуитет 
Вклучува:  лигирање 
Не вклучува:  она со повторно воспоставување на континуитетот преку: 

• Анастомоза (33166-00 [714]) 

• Графт (33166-01 [715]) 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
699 Биопсија на периферна артерија 
34109-00 Биопсија на темпорална артерија 



 Процедури на кардиоваскуларен систем 

138  

700 Ендартеректомија 
 Вклучува:  затворање со сутура 

Не вклучува: ендертеректомија на коронарна артерија (38505-00 [669]) 
                        Она со артериски бајпас за подготовка на место за анастомоза  
                        (33554-00 [701]) 

33500-00 Ендартеректомија на каротидна артерија 
Не вклучува: она со ресекција и повторна анастомоза (32703-00 [718]) 

33506-00 Ендартеректомија на a. innominatae 
Ендартеректомија на брахиоцефаличната артерија 

33506-01 Ендартеректомија на a. subclavia 

33530-00 Ендартеректомија на целијачна артерија 

33530-01 Ендартеректомија на горната мезентеријална артерија 

33533-00 Ендартеректомија на целијачна артерија и на горната мезентеријална артерија 

33536-00 Ендартеректомија на долната мезентеријална артерија 
Не вклучува:  Она со било која друга процедура на долната мезентеријална артерија 

33509-00 Ендартеректомија на аорта 
Не вклучува:  Она со било која друга процедура на аорта – занемарете го кодот 

33512-00 Ендартеректомија на аорта и на илијачна артерија 
Вклучува:  Онаа на една или двете илијачни артерии 

33515-00 Ендартеректомија на аорта и на феморална артерија 
Вклучува:  Онаа на двете феморални артерии 

33521-00 Ендартеректомија на илео-феморална артерија, еднострана 

33515-01 Ендартеректомија на илео-феморална артерија, двострана 

33518-00 Ендартеректомија на илијачна артерија 

33524-00 Ендартеректомија на ренална артерија, еднострана 

33527-00 Ендартеректомија на ренална артерија,  двострана 

33539-00 Ендартеректомија на екстремитети 
Ендартеректомија на: 

• Заедничка 

• Суперфицијална 
Вклучува:  проширена ендартеректомија на длабока феморална артерија (33542-00 [700]) 

33542-00 Продолжена ендартеректомија на длабока феморална артерија 
Ендартеректомија > 7 см во должина 
Проширена ендартеректомија на длабоката феморална артерија 

90229-00 Друга ендартеректомија 
 

701 Ендартеректомија за припрема на место на анастомоза 

33554-00 Ендартеректомија поврзана со артериски бајпас со цел да се припреми местото за 
анастомоза 
Кодот се применува и при вршење на: 

• Користење на артериски бајпас: 

• Композитен, Секвенцијален, Вкрстен (32718, 32754 [713]) 

• Синтетички материјал (види блок [712]) 

• Вена (види блок [711]) 
Не вклучува: Отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 

 
702 
 

Артериска емболектомија или тромбектомија 
Не вклучува: емболектомија или тромбектомија на графт за артериски бајпас 

• Екстремитети (33806-12 [703]) 

• Торзо (33803-02 [703]) 
33800-00 Емболектомија или тромбектомија на каротидна артерија 

33803-00 Емболектомија или тромбектомија на артерија субклавија 

33803-01 Емболектомија или тромбектомија на a. innominatae 

33806-00 Емболектомија или тромбектомија на аксиларна артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

Феморална артерија 
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33806-01 Емболектомија или тромбектомија на брахијална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-02 Емболектомија или тромбектомија на радијална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-03 Емболектомија или тромбектомија на улнарна артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-04 Емболектомија или тромбектомија на целијачна артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-05 Емболектомија или тромбектомија на мезентеријална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-06 Емболектомија или тромбектомија на ренална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-07 Емболектомија или тромбектомија на спленична артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-08 Емболектомија или тромбектомија на артерија илијака 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-09 Емболектомија или тромбектомија на феморална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-10 Емболектомија или тромбектомија на поплитеална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

33806-11 Емболектомија или тромбектомија на тибијална артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

90230-00 Емболектомија или тромбектомија на друга артерија 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 

 
703 Емболектомија или тромбектомија на графт за артериски  бајпас  
33803-02 Емболектомија или тромбектомија на графт за бајпас од артерија на трупот 

33806-12 Емболектомија или тромбектомија на  графт за бајпас од артерија од екстремитети 
Вклучува:  инфузија на тромболитик или друг лек 
 

704 Атеректомија на артерија 
35312-00 Перкутана атеректомија на периферна артерија 

35312-01 Отворена атеректомија на периферна артерија 
 

705 Ресекција на лезија на каротидна артерија 
 Ресекција на: 

• Лезија на тело на каротида 
• Schwannon 

Вклучува:  Поправка на каротидни артерии 
Не вклучува:  Ресекција на рекурентна лезија на каротидна артерија (види блок [706]) 

34148-00 Ресекција на лезија на каротидна артерија ≤ 4 см во дијаметар 

34151-00 Ресекција на лезија на каротидна артерија > 4 см во дијаметар 
 

706 Ресекција на рекурентна лезија на каротидна артерија 
 Ресекција на: 

• Лезија на тело на каротида 

• Schwannon 
Вклучува:  Поправка на каротидни артерии 

34154-00 Ресекција на рекурентна лезија на каротидна артерија 
 

ПОПРАВКА 
Забелешка: Вклучува рани од трауматско или хируршко потекло 

 
707 Patch графт на артерија 
 Кодот се применува и при вршење на: 

• Користење на артериски бајпас: 

• Композитен, Секвенцијален, Вкрстен (32718, 32754, 32757 [713]) 

• Синтетички материјал (види блок [712]) 
• Вена (види блок [711]) 
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Не вклучува: Отворена коронарна ендартеректомија (38505-00 [669]) 
33548-00 Patch графт на артерија со користење на автологен материјал 

Patch графт на графт за артериски бајпас со користење на  автологен материјал 
Patch графт со користење на: 

• Артерија 

• Вена 
33548-01 Patch графт на артерија со користење на синтетички материјал 

Patch графт на гафт за артериски бајпас со користење на  синтетички материјал 

 
708 Директно затворање на артерија 
 Сутура на рана на артерија: 

• Директна 

• Латерална 
33824-00 Директно затворање на каротидна артерија 

90209-00 Директно затворање на артерија субклавија 

90209-01 Директно затворање на a. innominatae 

90209-02 Директно затворање на аорта 

33815-00 Директно затворање на аксиларна артерија 

33815-01 Директно затворање на брахијална артерија 

33815-02 Директно затворање на радијална артерија 

33815-03 Директно затворање на улнарна артерија 

33833-00 Директно затворање на целијачна артерија 

33833-01 Директно затворање на ренална артерија 

33833-02 Директно затворање на мезентеријална артерија 

33833-03 Директно затворање на артерија илијака 

33815-04 Директно затворање на феморална артерија 

33815-05 Директно затворање на поплитеална артерија 

33815-06 Директно затворање на тибијална артерија 

33815-07 Директно затворање на перонеална артерија 

90209-03 Директно затворање на друга артерија 
 

709 
 

Поправка на артерија со анастомоза 
Воспоставување на континуитет на артерија со директна анастомоза 

33827-00 Реконструкција на каротидна артерија со директна анастомоза 

90210-00 Реконструкција на артерија субклавија со директна анастомоза 

90210-01 Реконструкција  на a. innominatae со директна анастомоза 

90210-02 Реконструкција  на аорта со директна анастомоза 

33818-00 Реконструкција  на аксиларна артерија со директна анастомоза 

33818-01 Реконструкција  на брахијална артерија со директна анастомоза 

33818-02 Реконструкција  на радијална артерија со директна анастомоза 

33818-03 Реконструкција  на улнарна артерија со директна анастомоза 

33836-00 Реконструкција  на целијачна артерија со директна анастомоза 

33836-01 Реконструкција  на ренална артерија со директна анастомоза 

33836-02 Реконструкција  на артерија илијака со директна анастомоза 

33836-03 Реконструкција  на мезентеријална артерија со директна анастомоза 

33818-04 Реконструкција  на феморална артерија со директна анастомоза 

33818-05 Реконструкција  на поплитеална артерија со директна анастомоза 

33818-06 Реконструкција  на тибијална артерија со директна анастомоза 
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33818-07 Реконструкција  на перонеална артерија со директна анастомоза 

32766-00 Реконструкција  на друга артерија со директна анастомоза 
 

710 
 

Реконструкција на артерија со вградување на графт 
Повторно воспоставување на континуитетот на артерија со вградување на графт 

33830-00 Реконструкција на каротидна артерија со вградување на графт  

90213-00 Реконструкција на артерија субклавија со вградување на графт  

90213-01 Реконструкција  на a. innominatae со вградување на графт  

90213-02 Реконструкција  на аорта со вградување на графт  

33821-00 Реконструкција  на аксиларна артерија со вградување на графт  

33821-01 Реконструкција  на брахијална артерија со вградување на графт  

33821-02 Реконструкција  на радијална артерија со вградување на графт  

33821-03 Реконструкција  на улнарна артерија со вградување на графт  

33839-00 Реконструкција  на целијачна артерија со вградување на графт  

33839-01 Реконструкција  на ренална артерија со вградување на графт  

33839-02 Реконструкција  на мезентеријална артерија со вградување на графт  

33839-03 Реконструкција  на артерија илијака со вградување на графт  

33821-04 Реконструкција  на феморална артерија со вградување на графт  

33821-05 Реконструкција  на поплитеална артерија со вградување на графт  

33821-06 Реконструкција  на тибијална артерија со вградување на графт  

33821-07 Реконструкција  на перонеална артерија со вградување на графт  

90213-03 Реконструкција  на друга артерија со вградување на графт  
 

711 Графт за артеријален бајпас со користење на вена 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• Еднартеректомија за подготовка на местото за анастомоза (33554-00 [701]) 

• Patch графт (33548 [707]) 

• Земање на вена од рака или од нога (32760-00 [730]) освен кога вената се зема од истата рака 
или нога на која се врши бајпас или графт – занемарете го кодот 

Не вклучува:  коронарно артеријски бајпас (види блокови [672] до [679]  
32700-00 Каротиден бајпас со користење на вена 

32700-01 Каротидо-каротиден бајпас со користење на вена 

32700-02 Каротидо-субклавијален бајпас со користење на вена 

32700-03 Каротидо-вертебрален бајпас со користење на вена 
Не вклулчува:  оној со користење на вена сафена (39821-00 [21]) 

32700-04 Аорто-субклавијално-каротиден бајпас со користење на вена 

32763-02 Субклавијално-вертебрален бајпас со користење на вена 

32763-03 Субклавијално-аксиларен бајпас со користење на вена 

32721-00 Ренален бајпас со користење на вена, еднострано 
Аорто-ренален бајпас со користење на вена, еднострано 

32724-00 Ренален бајпас со користење на вена, двострано 
Аорто-ренален бајпас со користење на вена, двострано 

32763-04 Сплено-ренален бајпас со користење на вена 

32730-00 Мезентеријален бајпас со користење на вена, еден крвен сад 
Аорто - мезентеријален бајпас со користење на вена, еден крвен сад 

32733-00 Мезентеријален бајпас со користење на вена, повеќе крвни сада 
Аорто - мезентеријален бајпас со користење на вена, повеќе крвни сада 

32763-05 Аорто-целијачен бајпас со користење на вена 

32763-06 Аорто-феморо-поплитеален бајпас со користење на вена 

32763-07 Илио-илијакален бајпас со користење на вена 
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32712-00 Илио-феморален бајпас со користење на вена 
Не вклучува:  илио-феморален вкрстен (cross-over) бајпас (32718-00 [713]) 

32739-00 Феморо-поплитеален бајпас со користење на вена, анастомоза над колено 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на вена (32757-00 [713]) 
Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-00 [713]) 

32742-00 Феморо-поплитеален бајпас со користење на вена, анастомоза под колено 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на вена (32757-00 [713]) 
Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-01 [713]) 

32745-00 Феморален бајпас до проксимална тибијална или перонеална артерија со 
користење на вена  
Вклучува:  Анастомоза на дистален крај на бајпас на тибио-перонеално тело 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на вена (32757-00 [713]) 
Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-02 [713]) 

32748-00 Феморален бајпас до дистална тибијална или перонеална артерија со користење 
на вена  
Забелешка:  Дисталниот дел на перонеалната или тибијалната артерија е делот оддалечен до 5см од 
скочниот зглоб 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на вена (32757-00 [713]) 
Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-02 [713]) 

32763-08 Поплитеално-тибијален бајпас со користење на вена  

32763-00 Други бајпаси на артерии со користење на вена 
 

712 Артеријален бајпас графт со користење на синтетички материјал 
 Забелешка:  Синтетички материјали може да вклучуваат полиестер (ткаен или плетен) или 

политетрафлуороетиленски [ПТФЕ] графтови 
Кога се врши, се применува и кодот: 
Еднартеректомија за подготовка на местото за анастомоза (33554-00 [701]) 
Не вклучува:  коронарно артеријски бајпас (види блокови [672] до [679] 

32763-09 Аорто-субклавијален бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-10 Субклавијално-субклавијален бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-11 Субклавијално-вертебрален бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-12 Субклавијално-аксиларен бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-13 Аксило-аксиларен бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-14 Аксило-брахијален бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-15 Сплено-ренален бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-16 Аорто-целијачен бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-17 Аорто-феморо-поплитеален бајпас на синтетички материјал 

32763-18 Илио-илијакален бајпас на синтетички материјал 

32712-01 Илио-феморален бајпас на синтетички материјал 

32751-00 Феморо-поплитеален бајпас со користење на синтетички материјал, анастомоза 
над колено 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на вена (32757-00 [713]) 
Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-00 [713]) 

32751-01 Феморо-поплитеален бајпас со користење на синтетички материјал, анастомоза 
под колено 
Феморо-поплитеален бајпас со користење на синтетички материјал, неспецифициран поинаку 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на синтетички материјал (32757-
01 [713]) 
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Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-01 [713]) 

32751-02 Феморален бајпас до проксимална тибијална или перонеална артерија со 
користење на синтетички материјал  
Вклучува:  Анастомоза на дистален крај на бајпас на тибио-перонеално тело 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на синтетички материјал (32757-
01 [713]) 

Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-02 [713]) 
32751-03 Феморален бајпас до дистална тибијална или перонеална артерија со користење 

на синтетички материјал  
Забелешка:  Дисталниот дел на перонеалната или тибијалната артерија е делот оддалечен до 5см од 
скочниот зглоб 

• Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на синтетички материјал (32757-
01 [713]) 

Не вклучува:  сложен [венски и синтетички] графт (32754-02 [713]) 
32763-19 Поплитеално-тибијален бајпас со користење на синтетички материјал  

32700-05 Каротиден бајпас со користење на синтетички материјал 

32700-06 Каротидо-каротиден бајпас со користење на синтетички материјал 

32700-08 Каротидо-субклавијален бајпас со користење на синтетички материјал 

32700-07 Каротидо-вертебрален бајпас со користење на синтетички материјал 

32700-09 Аорто-каротиден бајпас со користење на синтетички материјал 

32700-10 Аорто-каротидно-брахијален бајпас со користење на синтетички материјал 

32700-11 Аорто-субклавијално-каротиден бајпас со користење на синтетички материјал 

32715-00 Субклавијално-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32715-01 Субклавијално-феморо-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32715-02 Аксило-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32715-03 Аксило-феморо-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32721-01 Ренален бајпас со користење на синтетички материјал, еднострано 
Аорто -ренален бајпас со користење на синтетички материјал, еднострано 

32724-01 Ренален бајпас со користење на синтетички материјал, двострано 
Аорто -ренален бајпас со користење на синтетички материјал, двострано 

32730-01 Мезентеријален бајпас со користење на синтетички материјал, еден крвен сад 
Аорто-мезентеријален бајпас со користење на синтетички материјал, еден крвен сад 

32733-01 Мезентеријален бајпас со користење на синтетички материјал, повеќе крвни сада 
Аорто-мезентеријален бајпас со користење на синтетички материјал, повеќе крвни сада 

32708-00 Аорто-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32708-01 Аорто-феморо-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32708-02 Аорто-илијакален бајпас со користење на синтетички материјал 

32708-03 Аорто-илио-феморален бајпас со користење на синтетички материјал 

32763-01 Други бајпаси на артерии со користење на синтетички материјал 
 

713 
 

Графт за артеријален бајпас  со користење на сложен, секвенцијален или 
вкрстен (cross-over) графт 
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 Забелешка:  Сложен графт – оној за кој се користи комбинација на синтетички материјал и вена 
Вкрстен (Cross-over) бајпас – графт од артерија на една страна на телото до артерија на другата 
страна, на пример феморално до феморално 
Секвенцијален бајпас – [графт со прескокнување] се користи во случај кога се врши дополнителна 
анастомоза за посебна реваскуларизација на повеќе од една артерија. 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Еднартеректомија за подготовка на местото за анастомоза (33554-00 [701]) 

• Земање на вена од рака или од нога (32760-00 [730]) освен кога вената се зема од истата рака 
или нога на која се врши бајпас или графт – занемарете го кодот 

Не вклучува:  коронарно артеријски бајпас (види блокови [672] до [679] 
32754-00 Феморо-поплитеален бајпас со користење на  сложен графт, анастомоза над 

колено 
Феморо-феморален бајпас со користење на синтетички и венски графт 

32754-01 Феморо-поплитеален бајпас со користење на сложен графт, анастомоза под 
колено 
Феморо-поплитеален бајпас со користење на слоќен графт, неспецифициран поинаку 
Феморо- поплитеален бајпас со користење на синтетички и венски графт 

32754-02 Феморален бајпас до тибијална или перонеална артерија со користење на сложен 
графт  
Вклучува:  Анастомоза на дистален крај на бајпас на тибио-перонеално тело 

32757-00 Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на вена 
Графт со прескокнување на феморална артерија со користење на вена 
Кодирајте прво:   

• Феморален бајпас (32739-00, 32742-00, 32745-00, 32748-00 [711]) 
32757-01 Секвенцијален бајпас на феморална артерија со користење на синтетички 

материјал 
Графт со прескокнување на феморална артерија со користење на синтетички материјал 
Кодирајте прво:   

• Феморален бајпас (32751 [712]) 
32718-00 Илио-феморален вкрстен (cross-over) бајпас 

32718-01 Феморо-феморален вкрстен (cross-over) бајпас 
 

714 
 

Реконструкција на аневризма на врат, интра-абдоминална област или 
екстремитети 

 Реконструкција со: 

• Прицврстување 

• Ексцизија 

• Лигирање 

• Сутура 
Не вклучува:  замена со графт (види блок [715]) 

33075-00 Реконструкција на аневризма на вратот 

33178-00 Реконструкција на руптурирана аневризма на вратот 

33080-00 Реконструкција на интра-абдоминална аневризма 
Не вклучува:  ендоваскуларна (ендолуминална) реконструкција (33116-00 [762]), реконструкција на  
лажна аневризма на артерија илијака (33139-00 [714]) 

33181-00 Реконструкција на руптурирана интра-абдоминална аневризма  
Не вклучува:  ендоваскуларна (ендолуминална) реконструкција (33116-00 [762]) 

33130-00 Ексцизија и реконструкција на аневризма на висцерална артерија со директна 
анастомоза 
Не вклучува:  Прекинување на аневризма на висцерална артерија без повторно воспоставување на 
континуитет (33133-00 [698]) 

33166-00 Ексцизија и реконструкција на руптурирана аневризма на висцерална артерија со 
директна анастомоза 
Не вклучува:Прекинување на руптурирана аневризма на висцерална артерија без повторно 
воспоставување на континуитет (33169-00 [698]) 

33136-00 Реконструкција на лажна аневризма на анастомоза на аортата после претходна 
операција на аортата 

33139-00 Реконструкција на лажна аневризма на артерија илијака 

33142-00 Реконструкција на лажна аневризма на феморалната артерија 
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33070-00 Реконструкција на аневризма во екстремитети 
Не вклучува:   Реконструкција на лажна аневризма на феморалната артерија 

33175-00 Реконструкција на руптурирана аневризма во екстремитети 
 

715 
 

Замена на аневризма со графт 
Не вклучува:  ендоваскуларна (ендолуминална) реконструкција (33116-00 [762]) 

33103-00 Замена на торако-аортална аневризма со графт 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• оперативно водење на акутна руптура или дисекција на торакалната аорта (38572-00 [693]) 
33109-00 Замена на торако-абдоминална аневризма со графт 

Вклучува:  реимплантација на артерии 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• оперативно водење на акутна руптура или дисекција на торакалната аорта (38572-00 [693]) 
33100-00 Замена на аневризма на каротидна артерија со графт 

33145-00 Замена на руптурирана торако-аортална аневризма со графт 

33148-00 Замена на руптурирана торако-абдоминална аневризма со графт 

33112-00 Замена на супраренална аневризма на абдоминална аорта со графт 
Вклучува:  реимплантација на артерии 

33151-00 Замена на руптурирана супраренална аневризма на абдоминална аорта со 
користење на графт 

33115-00 Замена на  аневризма на инфраренална абдоминална аорта со користење на 
цевчест графт 

33154-00 Замена на  руптурирана аневризма на инфраренална абдоминална аорта со 
користење на цевчест графт 

33118-00 Замена на  аневризма на инфраренална абдоминална аорта со користење на 
бифуркациски графт за илијачните артерии 

33157-00 Замена на  руптурирана аневризма на инфраренална абдоминална аорта со 
користење на бифуркациски графт за илијачните артерии 

33121-00 Замена на  аневризма на инфраренална абдоминална аорта со користење на 
бифуркациски графт за феморалните артерии 

33160-00 Замена на  руптурирана аневризма на инфраренална абдоминална аорта со 
користење на бифуркациски графт за феморалните артерии 

33124-00 Замена на аневризма на илијачна артерија со графт, еднострано 

33127-00 Замена на аневризма на илијачна артерија со графт, двострано 

33163-00 Замена на руптурирана аневризма на илијачна артерија со графт 

33130-01 Замена на аневризма на висцерална артерија со графт 

33166-01 Замена на руптурирана аневризма на висцерална артерија со графт 

33050-00 Замена на аневризма на поплитеална артерија со користење на вена 

33055-00 Замена на аневризма на поплитеална артерија со користење на синтетички графт 

33172-00 Замена на аневризма на друга главна артерија со графт 
 

716 
 

Реконструкција на аорто-ентерална фистула 
Вклучува:  Реконструкција на дуоденум 

34160-00 Реконструкција на аорто-ентерална фистула со директно затворање на аортата 
Реконструкција на аортодуоденална фистула со директно затворање на аортата 

34163-00 Реконструкција на аорто-ентерална фистула со вградување на графт за аортатата 
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34166-00 Реконструкција на аорто-ентерална фистула со прешивање на абдоминалната 
аорта и графт за аксило-феморален бајпас 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Аксило-феморо-феморален бајпас со користење на синтетички материјал (32715-03 [712]) 
 

717 
 

Реконструктивни процедури на пулмонарна артерија за вродени срцеви 
заболувања 

38715-00 Подврзување на главната пулмонална артерија 

38715-01 Ослободување на главната пулмонална артерија 

38733-00 Создавање на системски пулмонален шант 
Создавање на шант: 

• Асцедентна аорта до пулмонарна артерија 
• Десцедентна аорта до пулмонарна артерија 

• Субклавија до пулмонарна артерија 
38715-02 Други реконструкции на главната пулмонална артерија 

 
718 Други реконструктивни процедури на артерии 
32703-00 Ресекција на каротидна артерија со реанастомоза 

Вклучува: ендартеректомија 
Забелешка: Се врши за оклузивно артериско заболување 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
719 Интраоперативна артериографија 
35200-00 Интраоперативна артериографија 

Забелешка:  Се доделува само кога се врши во тек на извршување на друга процедура 

 
720 Други процедури на артерии 
32736-00 Други процедури на инфериорната мезентеријална артерија 

90222-00 Други процедури на артерии 
 
ВЕНИ 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
721 
 

Поставување на надворешен стент на вена 
Забелешка: Се врши со цел повторно да се воспостави способноста на вена 

34824-00 Поставување на надворешен стент на површна вена 
Подврзување или поставување на каф на вена сафена 

34833-00 Поставување на надворешен стент на длабока вена  
 

722 
 

Инјектирање на варикозни вени 
Не вклучува:   Реоперација на варикозни вени (32514-00 [737]) 

32500-00 Микроинекции во венуларно црвенило (venular flares) 

32500-01 Повеќекратни инекции во варикозни вени 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Инјектирање на венуларното црвенило (venular flares) (32500-00 [722]) 
Не вклучува:  Онаа со прекинување на сафено – феморалната и сафено – поплитеалната вена (32508, 
32511-00 [727]) 

 
723 Други процедури на поставување, вградување или отстранување на вени 
35330-00 Перкутано вградување на филтер во вена кава инфериор 

35330-01 Отворено вградување на филтер во вена кава инфериор 
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ИНЦИЗИЈА 
 
724 
 

Експлорација на вена 
Не вклучува:  онаа што се врши со било која друга васкуларна процедура – занемарете го кодот. 

34100-01 Експлорација на југуларна вена 

34103-05 Експлорација на вена субклавија 

34103-06 Експлорација на аксиларна вена 

34106-05 Експлорација на брахијална вена 

34106-06 Експлорација на радијална вена 

34106-07 Експлорација на улнарна вена 

34103-07 Експлорација на илијачна вена 

34103-08 Експлорација на феморална вена 

34103-09 Експлорација на поплитеална вена 

34106-08 Експлорација на тибијална вена 

34106-09 Експлорација на друга вена 
 

725 Други инцизиски процедури на вени 
13757-00 Терапевтска венесекција 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
726 Прекинување на вена 
 Вклучува:  Прицврстување, одделување, лигирање 

Не вклучува:  она за  
• Перфорирање на вени (види блокови [727] и [728]) 

• она за висцерална аневризма на артерија (33133-00, 33169-00 [698]) 
                         она со било која друга васкуларна процедура – занемарете го кодот 

52141-03 Прекинување на вена фацијалис 

52141-04 Прекинување на лингвалната вена 

52141-05 Прекинување на мандибуларна вена 

34100-03 Прекинување на југуларна вена 

34103-15 Прекинување на вена субклавија 

34103-16 Прекунување на аксиларна вена 

34106-15 Прекинување на брахијална вена 

34106-16 Прекинување на радијална вена 

34106-17 Прекинување на улнарна вена 

34800-00 Прекинување на вена кава 

34103-17 Прекинување на илијачна вена 

34103-18 Прекинување на феморална вена 

34103-19 Прекинување на поплитеална вена 

34106-18 Прекинување на тибијална вена 

34106-19 Прекинување на друга вена 
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727 
 

Прекинување на варикозни вени на сафено-феморален или сафено-
поплитеален спој 

 Вклучува:  одделување 
                    ексцизија 
                    инјектирање 
                    лигирање 
                    истиснување 
Не вклучува:  подврзување или поставување на каф на вена сафена (34824-00 [721]), реоперација на 
варикозни вени ([737]) 

32508-00 Прекинување на варикозни вени на сафено-феморален спој 
Прекинување на варикозни вени, неспецифицирано поинаку 
Лигирање и истиснување на варикозни вени, неспецифицирано поинаку 

32508-01 Прекинување на варикозни вени на сафено-поплитеален спој 

32511-00 Прекинување на варикозни вени на сафено-феморален и сафено-поплитеален 
спој 
 

728 Други процедури за деструкција на вени 
 Вклучува:  одделување 

                    лигирање 
Не вклучува:  Оние на сафено-феморален и сафено-поплитеален спој (види блок [727]) 

32504-01 Прекинување на повеќекратни притоки на варикозни вени 
Вклучува:  Прекинување на неспособни перфорирани варикозни вени 

32505-00 Субфасцијално прекинување на една или повеќе перфорирани варикозни вени 
Субфасцијално прекинување на неспособни перфорирани варикозни вени 
Вклучува:  прицврстување 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
729 Венозна тромбектомија 
33812-03 Тромбектомија на аксиларна вена 

33812-02 Тромбектомија на вена субклавија 

33810-00 Затворена тромбектомија на вена кафа инфериор 

33811-00 Отворена тромбектомија на вена кафа инфериор 
Отстранување на тумор на вена кафа инфериор 

33810-01 Затворена тромбектомија на илијачна вена 

33811-01 Отворена тромбектомија на илијачна вена 
Отстранување на тумор на илијачна вена 

33812-00 Тромбектомија на феморална вена 

33812-01 Тромбектомија на поплитеална вена 

33812-04 Тромбектомија на друга голема вена 
 

730 Земање на вена 
33551-00 Земање на вена од екстремитети за обликување на patch графт 

Не вклучува:  Она кое е извршено преку истата оперативна иницизија, занемарете го кодот 
32760-00 Земање на вена од екстремитети за премостување или обликување на графт 

Не вклучува:  Онаа за коронарен бајпас графт – занемарете го кодот, онаа кога вената се зема од 
истата рака или нога на која се врши бајпасот – занемарете го кодот 

 
 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
Забелешка:  Вклучува рани од трауматско или хируршко потекло 

731 
 

Patch графт од вена 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• бајпас графт (34803, 34806, 34809-00, 34812 [735]) 
33548-02 Patch графт од вена со користење на автологен материјал 

Patch графт од венoзен бајпас графт со користење на автологен материјал 
33548-03 Patch графт од вена со користење на синтетички материјал 

Patch графт од  венoзен бајпас графт со користење на синтетички материјал 

Перфорирани вени 
(неспособни), 
притоки, вени 
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732 Директно затворање на вена 
 Сутура на рана на вена 

• директно 

• латерално 
33824-01 Директно затворање на југуларна вена 

90215-00 Директно затворање на вена субклавија 

90215-01 Директно затворање на vena innominatae 

90215-02 Директно затворање на вена кава 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
33815-08 Директно затворање на аксиларна вена 

33815-09 Директно затворање на брахијална вена 

33815-10 Директно затворање на друга вена од горен екстремитет 

33833-04 Директно затворање на ренална вена 

33833-05 Директно затворање на vena portae 

33833-06 Директно затворање на vena lienalis 

33833-07 Директно затворање на мезентеријална вена 

33833-08 Директно затворање на илијачна вена 

33833-09 Директно затворање на друга абдоминална вена 

33815-11 Директно затворање на феморална вена 

33815-12 Директно затворање на поплитеална вена 

33815-13 Директно затворање на друга вена од долен екстремитет 

90232-00 Директно затворање на друга вена 
 

733 
 

Реконструкција на вена со анастомоза 
Повторно воспоставување на континуитет на вена со директна анастомоза 

33827-01 Реконструкција на југуларна вена со директна анастомоза 

90216-00 Реконструкција на вена субклавија со директна анастомоза 

90216-01 Реконструкција на vena innominatae со директна анастомоза 

38721-01 Реконструкција на вена кава со директна анастомоза 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
33818-08 Реконструкција на аксиларна вена со директна анастомоза 

33818-09 Реконструкција на брахијална вена со директна анастомоза 

33818-10 Реконструкција на друга вена од горен екстремитет со директна анастомоза 

33836-04 Реконструкција на ренална вена со директна анастомоза 

33836-05 Реконструкција на vena portae со директна анастомоза 

33836-06 Реконструкција на vena lienalis со директна анастомоза 

33836-07 Реконструкција на мезентеријална вена со директна анастомоза 

33836-08 Реконструкција на илијачна вена со директна анастомоза 

33836-09 Реконструкција на друга абдоминална вена со директна анастомоза 

33818-11 Реконструкција на феморална вена со директна анастомоза 

33818-12 Реконструкција на поплитеална вена со директна анастомоза 

33818-13 Реконструкција на друга вена од долен екстремитет со директна анастомоза 
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32766-01 Реконструкција на друга вена со директна анастомоза 
 

734 
 

Реконструкција на вена со вметнат графт 
Повторно воспоставување на континуитет на вена со вметнат графт 

33830-01 Реконструкција на југуларна вена со вметнат графт 

90217-01 Реконструкција на вена субклавија вметнат графт 

90217-00 Реконструкција на vena innominatae вметнат графт 

90217-02 Реконструкција на вена кава вметнат графт 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 
33821-08 Реконструкција на аксиларна вена со вметнат графт 

33821-09 Реконструкција на брахијална вена со вметнат графт 

33821-10 Реконструкција на друга вена од горен екстремитет со вметнат графт 

33839-04 Реконструкција на ренална вена со вметнат графт 

33839-05 Реконструкција на vena portae со вметнат графт 

33839-06 Реконструкција на vena lienalis со вметнат графт 

33839-07 Реконструкција на мезентеријална вена со вметнат графт 

33839-08 Реконструкција на илијачна вена со вметнат графт 

33839-09 Реконструкција на друга абдоминална вена со вметнат графт 

33821-11 Реконструкција на феморална вена со вметнат графт 

33821-12 Реконструкција на поплитеална вена со вметнат графт 

33821-13 Реконструкција на друга вена од долен екстремитет со вметнат графт 

90233-00 Реконструкција на друга вена со вметнат графт 
 

735 Бајпас со графт од вена со користење на вена или синтетички материјал 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• Patch графт (33548 [731]) 

• Земање на вена од рака или од нога (32760-00 [730]) освен кога вената се зема од истата рака 
или нога на која се врши бајпас или графт – занемарете го кодот 

34803-00 Бајпас на вена кава со користење на вена 

34803-01 Бајпас на вена кава со користење на синтетички материјал 

34806-00 Сафено-илијачно вкрстено венски бајпас (cross leg bypass) 

34806-01 Сафено-феморално вкрстено венски бајпас (cross leg bypass) 

34809-00 Бајпас на феморална вена 
Анастомоза на вена сафена до феморална или поплитеална вена 

34812-00 Друг венски бајпас со користење на вена 

34812-01 Друг венски бајпас со користење на синтетички материјал 
 

736 Други реконструктивни процедури на вени 
34818-00 Реконструкција на венска валвула 

Пликација на венска валвула 
Валвулопластика 

34821-00 Трансплантација на вени 
 

РЕОПЕРАЦИЈА 
 
737 Реоперативни процедури на вени 
32514-00 Реоперација на варикозни вени 

Прекинување на рекурентни варикозни вени 
• Сафо-феморална 

• Сафо-поплитеална 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
738 Венска катетеризација 
▼0045 Забелешка:  новороденче – живо родено, помало од 28 дена 

13300-01 Катетеризација на вени на скалп/канулација кај новороденче 
Вклучува:  Инфузија 

13300-02 Катетеризација на умбиликална вена/канулација кај новороденче 
Вклучува:  Инфузија 

13319-00 Катетеризација на централна вена кај новороденче 
Вклучува:  Инфузија 

13300-00 Катетеризација/канулација на друга вена кај новороденче 

13815-01 Перкутана катетеризација на централна вена 
Перкутана катетеризација цо вена, како што е: 

• Феморална 

• Југуларна 

• Субклавијална 
Перкутана централна венска линија 
Не вклучува: Онаа со вградување на всадливо средство (34528-00 [766]), или пумпа (34528-01 [766]) за 
васкуларна инфузија 

13815-00 Катетеризација на централна вена 
Централна венска линија 
Отворенна [со засек] катетеризација во вена, како што е: 

• Феморална 

• Југуларна 

• Субклавијална 
Перкутана централна венска линија 
Не вклучува: Онаа со вградување на всадливо средство (34528-00 [766]), или пумпа (34528-01 [766]) за 
васкуларна инфузија 

34521-02 Катетеризација/канулација на интра-абдоминална вена  

90220-00 Катетеризација/канулација на друга вена  

34530-04 Отстранување на венски катетер 
Остранување на катеттер 

• Централен венски 

• Тунелизиран со поставен каф 
Вклучува: дисконекција на уредот за амбулаторно лекување (надворешна пумпа за инфузија) 
Не вклучува: она конектирано со имплантиран уред или пумпа за васкуларна инфузија (34530-03 [766]) 

 
739 Други процедури за вени 
35200-01 Интраоперативна венографија 

Интраоперативна флебографија 
Забелешка:  Се доделува само кога се врши во тек на извршување на друга процедура    

90222-01 Други процедури на вени 

 
ДРУГИ МЕСТА НА ВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
740 Процедури на испитување на други места на васкуларниот систем 
35324-00 Ангиоскопија 

Не вклучува:  онаа со било која друга васкуларна процедура – занемарете го кодот 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
741 Хируршка периферна артериска или венска катетеризација 
▼ 0939 Не вклучува:  Неоперативна апликација на тромболитички или хемотерапевтски лекови (види блок 

[1920]) 

35317-00 Перкутана периферна артериска или венска катетеризација со давање на 
тромболитички или хемотерапевтски агенси преку континуирана инфузија 
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35319-00 Перкутана периферна артериска или венска катетеризација со давање на 
тромболитички или хемотерапевтски агенси преку техника на пулсно 
распрснување  

35320-00 Отворена периферна артериска или венска катетеризација со давање на 
тромболитички или хемотерапевтски агенси 
 

742 
 

Други процедури на поставување, вградување или отстранување на други 
места на васкуларниот систем 

30213-01 Давање на агенси во телеангиектазии на главата или вратот 
Инјектирање на склерозирачки лек  
Вклучува:  крвни садови со ѕвездеста структура на главата или вратот 

45027-01 Давање на агенси во васкуларна аномалија 
Деструкција на васкуларни аномалии со инекции 
Вклучува: ангиом 
  хемангином 
  лимфангеном 
  васкуларни малформации 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
743 Деструкција на васкуларни лезии 
30213-00 Дијатермија на телеангиектазии на главата или вратот 

Вклучува:  крвни садови со ѕвездеста структура на главата или вратот 
45027-00 Каутеризација на васкуларна аномалија 

Вклучува: ангиом 
  хемангином 
  лимфангеном 
  васкуларни малформации 
Не вклучува:   Ласерска фотокоагулација на кутана васкуларна лезија (14100-00, 14106-00 [744]) 

 
744 Ласерска фотокоагулација на кутана васкуларна лезија 
 Вклучува:  бемка 

  макула со боја на бело кафе 
  хемангином 
  невус фламеус 
  невус на Ота 

14100-00 Ласерска фотокоагулација на кутана васкуларна лезија, континуиран ласер, 
индивидуални крвни садови 

14106-00 Ласерска фотокоагулација на кутана васкуларна лезија, пулсирачки ласер, 
екстензивна површина 
 

745 Прекинување на доводните садови на артериовенска фистула  
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• Ексцизија на артериовенска фистула (34115 [750], 34112 [751], 34118 [752]) 

• Поправка на артеровенска фистула (34121 [760], 34127 [761]) 
34124-02 Прекинување на доводни крвни садови на артериовенска фистула на вратот 
34121-02 Прекинување на доводни крвни садови на артериовенска фистула на екстремитет 
34127-02 Прекинување на доводни крвни садови на артериовенска фистула на абдомен 

 
746 
▼ 0039 

Други процедури на деструкција на места на васкуларниот систем 

33845-00 Контролирање на постоперативно крварење или тромбоза после  
интраабдоминална васкуларна процедура 

33848-00 Контролирање на постоперативно крварење или тромбоза после васкуларна 
процедура на екстремитет 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 
747 Биопсија на крвен сад 
30075-20 Биопсија на крвен сад  

Не вклучува:   Биопсија на темпорална артерија (34109-00 [699]) 

 
748 Ексцизија на васкуларна аномалија 
 Вклучува: ангиом 

  хемангиом 
  лимфангиом 
Не вклучува:  Ексцизија на артериовенска малформација (45039-00, 45042-00, 45045-00 [1693]) 

45030-00 Мала ексцизија на васкуларна аномалија на кожа и субкутано ткиво или мукозна 
површина 
Не вклучува:  Онаа со зафаќање на меко ткиво (45033-02, 45033-05, 45033-06, 45036-00 [748]) 

45033-00 Голема ексцизија на васкуларна аномалија на кожа и субкутано ткиво или мукозна 
површина 
Не вклучува:  Онаа со зафаќање на меко ткиво (45033-02, 45033-05, 45036-00 [748]) 

45033-01 Ексцизија на васкуларна аномалија на паротидна жлезда 

45033-02 Ексцизија на васкуларна аномалија на дно на усна шуплина 

45033-03 Ексцизија на васкуларна аномалија на јазик 

45033-04 Ексцизија на васкуларна аномалија на musculus facialis или nervus facialis 
45036-00 Ексцизија на васкуларна аномалија на врат 

Не вклучува:  онаа на кожа или врат (45030-00, 45033-00 [748]) 
45033-05 Ексцизија на васкуларна аномалија на дојка 

Не вклучува:  онаа на кожа или dojka (45030-00, 45033-00 [748]) 
45033-06 Ексцизија на васкуларна аномалија на други места 

Не вклучува:  онаа со зафаќање на 

• Коски 

• Мускули 

• Нерви 
 

750 
 

Ексцизија на артериовенска фистула на врат 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Прекинување на доводните садови (34124-02 [745]) 
34115-00 Ексцизија или лигатура на едноставна артериовенска фистула на врат 

34115-01 Ексцизија или лигатура на комплексна артериовенска фистула на врат 
 

751 
 

Ексцизија на артериовенска фистула на екстремитет 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Прекинување на доводните садови (34124-02 [745]) 
Не вклучува:  затворање на хируршки креирана артериовенска фистула (34130-00 [765]) 

34112-00 Ексцизија или лигатура на едноставна артериовенска фистула на екстремитет 
34112-01 Ексцизија или лигатура на комплексна артериовенска фистула на екстремитет 

 
752 
 

Ексцизија на артериовенска фистула на абдомен 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Прекинување на доводните садови (34124-02 [745]) 
34118-00 Ексцизија или лигатура на едноставна артериовенска фистула на абдомен 

34118-01 Ексцизија или лигатура на комплексна артериовенска фистула на абдомен 
 

753 
 

Други ексцизиски процедури на места на васкуларниот систем 
Вклучува:  затворање на артерии 

34157-00 Ексцизија на бајпас графт од врат 

34169-00 Ексцизија на бајпас графт од трупот 
Не вклучува:  онаа со замена (90231-00 [762]) 

34175-00 Ексцизија на бајпас графт од екстремитет 
Не вклучува: онаа со: 

• Аксило – феморална (34172-00 [753]) 
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• Феморо – феморална (34172-00 [753]) 

34172-00 Ексцизија на аксило-феморален или феморо-феморален бајпас графт 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
754 Транслуминална балон ангиопластика 
▼ 0939 Не вклучува:  периферна ласерска ангиопластика (види блок [758]), онаа за коронарни артерии (види 

блокови [670] и [671]), со атеректомија (види блок [669]) 
35303-06 Перкутана транслуминална балон ангиопластика 

Корекција на стеноза на артериовенска фистула со перкутана транслуминална балон ангиопластика.  
Ревизија на стеноза на артериовенска фистула со перкутана транслуминална балон ангиопластика. 

35303-07 Отворена транслуминална балон ангиопластика 
Корекција на стеноза на артериовенска фистула со перкутана транслуминална балон ангиопластика.  
Ревизија на стеноза на артериовенска фистула со перкутана транслуминална балон ангиопластика. 

35309-06 Перкутана транслуминална балон ангиопластика со стентирање, еден стент 
35309-07 Перкутана транслуминална балон ангиопластика со стентирање, повеќе стента 
35309-08 Отворена транслуминална балон ангиопластика со стентирање, еден стент 

35309-09 Отворена транслуминална балон ангиопластика со стентирање, повеќе стента 
 

758 
 

Периферна ласерска ангиопластика 
Вклучува:  балон дилатација 

35315-00 Перкутана периферна ласерска ангиопластика 

35315-01 Отворена периферна ласерска ангиопластика 
 

759 
 

Реконструкција на артериовенска фистула на врат 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Прекинување на доводните садови (34124-02 [745]) 
34124-00 Реконструкција на едноставна артериовенска фистула на вратот со повторно 

воспоставување на континуитет 
34124-01 Реконструкција на комплексна артериовенска фистула на вратот со повторно 

воспоставување на континуитет 
 

760 
 

Реконструкција на артериовенска фистула на екстремитет 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Прекинување на доводните садови (34124-02 [745]) 
34121-00 Реконструкција на едноставна артериовенска фистула на екстремитет со повторно 

воспоставување на континуитет 
34121-01 Реконструкција на комплексна артериовенска фистула на екстремитет со повторно 

воспоставување на континуитет 
 

761 
 

Реконструкција на артериовенска фистула на абдомен 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Прекинување на доводните садови (34124-02 [745]) 
34127-00 Реконструкција на едноставна артериовенска фистула на абдомен со повторно 

воспоставување на континуитет 

34127-01 Реконструкција на комплексна артериовенска фистула на абдомен со повторно 
воспоставување на континуитет 
 

762 Други реконструктивни процедури на места на васкуларниот систем 
38733-01 Создавање на каво-пулмонален шант 

Креирање на шант од супериорина вена кава до пулмонарна артерија за протек на: 

• Двете белодробни крила (двонасочна постапка на Glenn) 

• Едно белодробно крило (класична постапка на Glenn) 
Забелешка:  Се прави за вродено срцево заболување 

33116-00 Ендоваскуларна реконструкција на аневризма 
Вклучува: Протеза (бифуркација) (ендографт) (тубус) 

90231-00 Замена на бајпас графт од трупот 



Процедури на кардиоваскуларен систем 

 155 

Вклучува:  затворање на крвен сад или садови 

 
РЕОПЕРАЦИЈА 
 
763 Процедури за реоперација на други места на васкуларниот систем 
 Не вклучува:  Реоперација на: 

• Коронарна артерија (38637-00 [680]) 

• Варикозни вени (32514-00 [737]) 
35202-00 Пристап за реоперација на артерии или вени на вратот, абдомен или екстремитет 

Кодирај исто: 

• Извршени хируршки процедури 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
764 Процедури за надворешен артериовенски шант 
34500-00 Вградување на надворешен артериовенски шант 

34500-01 Замена на надворешен артериовенски шант 
Остранување и повротно вметнуање на надворешен артериовенски шант 
Ревизија на надворешен артериовенски шант 

34506-00 
▼ 0939 

Отстранување на надворешен артериовенски шант 
Не вклучува:  онаа со замена (34500-01 [764]) 

13106-00 
▼ 0939 

Тромбектомија на надворешен артериовенски шант 
Одзатнување на надворешен артериовенски шант 

 
765 
▼ 0939 

Процедури за хируршки формиран артериовенски шант 

34509-00 Артериовенска анастомоза на долен екстремитет 
Формирање на артериовенска фистула на долниот екстремитет без графт 

34509-01 Артериовенска анастомоза на горен екстремитет 
Формирање на артериовенска фистула на горниот екстремитет без графт 

34512-00 Креирање на артериовенска фистула со графт од вена 

34512-01 Креирање на артериовенска фистула со протеза 
Формирање на артериовенска фистула со вештачки васкуларен уред 

34130-00 Затворање на хируршки создадена артериовенска фистула на екстремитет 
34515-00 Тромбектомија на артериовенска фистула 

Хируршко одзатнување на артериовенска фистула 
34518-00 Корекција на стеноза на артериовенска фистула 

Ревизија на артериовенска фистула 
Не вклучува:  онаа со: 

• Тромбектомија (34515-00 [765]) 

• Транслуминална балон ангиопластика  

• Отворена (35303-07 [754]) 

• Перкутана (35303-06 [754]) 
Онаа за протеза (графт) за артериовенски пристап (34518-01 [765]) 

34518-01 Корекција на стеноза на протеза за артериовенски пристап 
Ревизија на протеза (графт) за артериовенски пристап 
Не вклучува:  онаа со: 

• Транслуминална балон ангиопластика 

• Отворена (35303-07 [754]) 

• Перкутана (35303-06 [754]) 
 

766 Уред и пумпа за васкуларна инфузија 
▼0045 Не вклучува:  само полнење на  

• амулаторен уред за администрирање на лек (надворешна пумпа за инфузија) 
(96208 [1921]) 

• всадлив васкуларен инфузиски уред или пумпа (96207 [1921]) 
34528-00 Перкутано внесување на всадливо средство за инфузија во крвен сад 

Перкутана замена на всадлив васкуларен инфузиски уред 
Вклучува:  централна венска катетеризација, приклучување на  амулаторен уред за администрирање 
на лек (надворешна пумпа за инфузија), субкутано вградување на катетер 
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30400-00 Вградување на всадливо средство за инфузија во крвен сад, интра-абдоминален 
крвен сад 
Замена на всадлив васкуларен инфузиски уред, интраабдоминален крвен сад 
Вклучува:  приклучување на  амулаторен уред за администрирање на лек (надворешна пумпа за 
инфузија), катетеризација на интраабдоминален крвен сад 

34527-00 Вградување на всадливо средство за инфузија во крвен сад, друг крвен сад 
Замена на всадлив васкуларен инфузиски уред, друг крвен сад 
Вклучува:  централна венска катетеризација, приклучување на  амулаторен уред за администрирање 
на лек (надворешна пумпа за инфузија), субкутано вградување на катетер 

34528-01 Перкутано вградување на всадлива пумпа за инфузија во крвен сад 
Перкутана замена на всадлив васкуларен инфузиски уред 
Вклучува:  централна венска катетеризација, субкутано вградување на катетер 

34527-01 Вградување на всадлива пумпа за инфузија во крвен сад 
Замена на всадлив васкуларен инфузиски уред 
Вклучува:  централна венска катетеризација, субкутано вградување на катетер 

34530-02 Ревизија на всадливо средство или пумпа за инфузија во крвен сад 
Не вклучува:  Оддржување на всадливо средство или пумпа за инфузија  (13939 [766]) 

34530-03 Отстранување на всадливо средство или пумпа за инфузија во крвен сад 
Вклучува: дисконекција на уредот за амбулаторно лекување (надворешна пумпа за инфузија) 
Не вклучува:  Онаа со замена (30400-00, 34527, 34528 [766]) 

13939-01 Одржување (само) на всадливо средство или пумпа за инфузија  
Вклучува:  испирање, инјектирање на изотопи во тест пумпа, извлекување на примерок од флуидот за 
култура 

13942-01 Одржување (само) на амбулантско средство за разнесување на лек 
Одржување (само) на надворешната пумпа  
Вклучува: испирање 

 
767 Други процедури на артерии и вени 
30058-00 Контролирање на постоперативна хеморагија, која не е на ниту едно друго место 

класифицирана 

35321-00 Транскатетер емболизација на крвен сад 
Вклучува:  катетеризација 
Забелешка:  Администрација на лек или средство како што е лепак, етанол, пластичен или гелатинозен 
сунѓер, балон или жица за оклудирање на артерија, вена, артериовенска фистула или малформација 
или за запирање на крварење 

90223-00 Други васкуларни процедури 
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ПОГЛАВЈЕ 9 
 

ПРОЦЕДУРИ НА КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ (БЛОКОВИ 
800-817) 
 
КОСКЕНА СРЖ 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
800 Биопсија на коскена срж 

30087-00 Аспирациска биопсија на коскена срж 
 
Не вклучува: аспирација и трепан на коскена срж (30084-00 [800]) 
 

30084-00 Перкутана биопсија на коскена срж 
Аспирација и трепан на коскена срж 

 
30081-00 Биопсија на коскена срж 

 
Вклучува: трепан 
 
Не вклучува:  биопсија на коскена срж: 

• аспирација (30087-00 [800]) 

• перкутана (30084-00 [800]) 

 
801 Други ексцизиски процедури на коскена срж 

13700-00 Земање коскена срж за трансплантација 
Аспирација на коскена срж од донатор 
Прибирање коскена срж за трансплантација 

 
ПОПРАВКА 
 
802 Трансплантација на коскена срж/стем клетки 
 
▼0301 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хемотерапија (види блокови [741] и [1920]) 

• зрачење на цело тело (15600-03 [1789]) 
 

13706-00 
 

Алогенична трансплантација на коскена срж или стем клетки, сроден донатор 
кој се совпаѓа, без ин витро обработка 
 

Забелешка: сроден донатор е 

• семејство (брат/сестра) 

• синергички (идентичен близнак) 
 

13706-06 Алогенична трансплантација на коскена срж или стем клетки, сроден донатор 
кој се совпаѓа, со ин витро обработка 
 

Забелешка: сроден донатор е 

• семејство (брат/сестра) 

• синергички (идентичен близнак) 
 

13706-09 Алогенична трансплантација на коскена срж или стем клетки, друг донатор, 
без ин витро обработка 
 

Забелешка: друг донатор може да биде 

• сроден нероднина 

• несроден роднина 
 

13706-10 Алогенична трансплантација на коскена срж или стем клетки, друг донатор, со 
ин витро обработка 
 

Забелешка: друг донатор може да биде 

• сроден нероднина 

• несроден роднина 
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13706-07 Автологна трансплантација на коскена срж или стем клетки без ин витро 
обработка 

13706-08 Автологна трансплантација на коскена срж или стем клетки со ин витро 
обработка 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
803 Други процедури на коскена срж 

90280-00 Други процедури на коскена срж 
Инјекција во коскена срж 
 

 
ЛИМФНИ ЈАЗЛИ 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
804 Инцизиски процедури на структура на лимфен систем 

90281-00 Инцизија на структура на лимфен систем 
Дренажа на лимфен јазол 
Инцизија на лимфен канал, јазол или сад 
 

30317-00 Повторно испитување на лимфен јазол на вратот 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
805 Биопскија на лимфна структура 

 Не вклучува: пазувен лимфен јазол (30331-00 [808]) 

30075-00 Биопсија на лимфен јазол 
Биопсија на лимфна структура 
 
Не вклучува: биопсија на скаленски јазол (30096-00 [805]) 
 онаа со лапароскопија/лапаротомија за определување фаза на малигном 

• гинеколошки (35723 [810]) 

• лимфом 30384-00 [985]) 

• неспецифициран на друго место (35726-01 [985]) 
 

30096-00 Биопсија на скаленски јазол 
 

806 Ексцизиски процедури на лимфен јазол на вратот 
 Ексцизија на вратни лимфни јазли 

 

31423-00 Ексцизија на лимфен јазол на вратот 
Тотална (едноставна) ексцизија на лимфен јазол на вратот 
 

31423-01 Регионална ексцизија на лимфни јазли на вратот 
Ограничена ексцизија на лимфен јазол на вратот 
Регионална ексџизија на лимфни јазли со ексцизија на областа на дренажа на лимфата, 
вклучувајќи кожа, субкутано ткиво и масно ткиво. 
 

31435-00 Радикална ексцизија на лимфни јазли на вратот 
Комплетно чистење на сите јазли на вратот 
Радикална дисекција на вратот 
Ресекција на вратни лимфни јазли до мускул и фасција 
 
Не вклучува: радикална ексцизија на интраорална лезија (30275-00 [403]) 

 
807 Ексцизија на внатрешен лимфен јазол на дојка 

30075-11 Ексцизија на внатрешен лимфен јазол на дојка 
 

808 Ексцизиони процедури на пазувен лимфен јазол 

 Кога се врши, се применува и кодот: 

• ексцизија на лезија на дојка (31500-00, 31515-00 [1744]) 

• мастектомија (види блокови [1747] и [1748]) 
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30332-00 Ексцизија на пазувен лимфен јазол 
Земање примерок од пазува 
Биопсија на еден пазувен лимфен јазол 
Ексцизија на еден пазувен лимфен јазол 
Тотална (едноставна) ексцизија на лимфен јазол под пазува 
 
Не вклучува: внимателна биопсија или ексцизија на јазол (30335-00 [808]) 
 

30335-00 Регионална ексцизија на пазувни лимфни јазли 
Ексцизија на пазувни лимфни јазли I ниво 
Ограничена ексцизија на пазувни лимфни јазли 
Ниска дисекција или ексцизија на пазува 
Регионална ексџизија на лимфни јазли со ексцизија на областа на дренажа на лимфата, 
вклучувајќи кожа, субкутано ткиво и масно ткиво. 
внимателна биопсија/ексцизија на јазол 
 
Забелешка: Нивото I вклучува јазли на долната пазува до долната граница на пекторалис минор 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• инјекција на радиоизотоп и мапирање на (лимфосцинтиграфија) на јазлен слив (61469-00 
[2005]) 

 

30336-00 Радикална ексцизија на пазувни лимфни јазли 
Комплетно чистење на сите пазувни јазли 
Ексцизија на пазувни лимфни јазли II или III ниво 
Средна или висока дисекција на пазувни лимфни јазли 
 
Забелешка: Нивото II вклучува содржина на пазувата до горната граница на пекторалис минор 
 Нивото III вклучува содржина на пазувата до врвот на пазувата 

 
809 Ексцизиони процедури на препонски лимфен јазол 

 Ексцизија на ингвинални лимфни јазли 
 

30329-00 Ексцизија на препонски лимфен јазол 
Тотална (едноставна) ексцизија на препонски лимфен јазол 
 

30329-01 Регионална ексцизија на препонски лимфни јазли 
Ограничена ексцизија на препонски лимфни јазли 
Регионална ексџизија на лимфни јазли со ексцизија на областа на дренажа на лимфата, 
вклучувајќи кожа, субкутано ткиво и масно ткиво. 
 

30330-00 Радикална ексцизија на препонски лимфни јазли 
Комплетно чистење на сите јазли на препоната 
Ресекција на препонски лимфни јазли до мускул и фасција 

 
810 Ексцизиски процедури на лимфни јазли поради гинеколошки малигном 

 Не вклучува: лапаротомија за определување фаза на лимфом (30384-00 [985]) 
 

35723-00 Лапароскопско земање примерок од пелвичен или абдоменален лимфен јазол 
за определување стадиум на гинеколошки малигном 
Вклучува: земање примерок од ретроперитонални лимфни јазли 
 

35723-01 Земање примерок од пелвичен или абдоменален лимфен јазол за 
определување стадиум на гинеколошки малигном 
Лапаротомија за определување фаза на гинеколошки малигном вклучувајќи земање примерок од 
карлични, абдоминални или ретроперитонални лимфни јазли 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хистеректомија (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269]) 
 

35723-02 
▼0028 

Лапароскопско земање примерок од парааортален лимфен јазол за 
определување стадиум на гинеколошки малигном 

35723-03 
▼0028 

Земање примерок од парааортален лимфен јазол за определување стадиум 
на гинеколошки малигном 
Лапаротомија за определување фаза на гинеколошки малигном вклучувајќи земање примерок од 
парааортни лимфни јазли 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хистеректомија (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269]) 
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35551-00 Лапароскопска радикална ексцизија на пелвични лимфни јазли поради 
гинеколошки малигном 

35551-01 Радикална ексцизија на пелвични лимфни јазли поради гинеколошки 
малигном 
 
Не вклучува: онаа со хистеректомија (35664-00,, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269]) 

 
811 Ексцизиони процедури на лимфен јазол на друго место 

 Не вклучува: хистеректомија со ексцизија на карлични лимфни јазли (35664-00 [1268], 35664-01 
[1269]) 

 

90282-00 Ексцизија на лимфен јазол на друго место 
Тотална (едноставна) ексцизија на лимфен јазол на друго место 
 
Не вклучува: онаа за определување фаза на малигном 

• гинеколошки (35723 [810]) 

• лимфом 30384-00 [985]) 

• неспецифициран на друго место (35726-01 [985]) 
 

90282-01 Регионална ексцизија на лимфни јазли на друго место 
Ограничена ексцизија на лимфен јазол на друго место неспецифицирани на друго место 
Регионална ексџизија на лимфни јазли со ексцизија на областа на дренажа на лимфата, 
вклучувајќи кожа, субкутано ткиво и масно ткиво 
 
Не вклучува: онаа за определување фаза на малигном 

• гинеколошки (35723 [810]) 

• лимфом 30384-00 [985]) 

• неспецифициран на друго место (35726-01 [985]) 
 

37607-00 Радикална ексцизија на ретроперитонални лимфни јазли 
Радикална дисекција на ретроперитонални лимфни јазли 
 
Не вклучува: онаа со 

• ексцизија на ретроперитонална невро-ендокрина лезија (30323-00 [989]) 

• хистеректомија (35661-00 [1268]) 

• радикална нефректомија (види блок [1053]) 
 

37610-00 Радикална ексцизија на ретроперитонални лимфни јазли, субсеквентна 
Радикална дисекција на ретроперитонални лимфни јазли по претходна ретроперитонална: 

• хемотерапија 

• дисекција 

• зрачење 
 
Не вклучува: онаа со: 

• ексцизија на ретроперитонална невро-ендокрина лезија (30323-00 [989]) 

• хистеректомија (35661-00 [1268]) 

• радикална нефректомија (види блок [1053]) 
 

90282-02 Радикална ексцизија на лимфни јазли на друго место 
Комплетно чистење на сите јазли на друго место неспецифицирани на друго место 
Ресекција на лимфни јазли на друго место до мускул и фасција 
 
Не вклучува: онаа за определување фаза на малигном 

• гинеколошки (35723 [810]) 

• лимфом 30384-00 [985]) 

• неспецифициран на друго место (35726-01 [985]) 
 онаа на карлични лимфни јазли за: 

• гинеколошки малигном (35551 [810]) 

• хистеректомија (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269]) 

• радикална простатектомија и реконструкција на грлото на мочниот меур (37211-
00 [1167]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
812 Други процедури на лимфни структури 

90284-00 Перкутано отстранување на лимфоцела 
Аспирација (со склеротерапија) на лимфоцела 
 

90284-01 Лапароскопско отстранување на лимфоцела 
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Лапароскопска: 

• дренажа 

• марсупализација 
 

90284-02 Отстранување на лимфоцела 
дренажа 
марсупализација 

 
90283-00 Други процедури на лимфни структури 

Анастомоза 
Дилатација 
Лигација 
Облитерација         на перферни лимфни садови 
Реконструкција 
Поправка 
Трансплантација 

 
СЛЕЗИНА 
 
ИНЦИЗИЈА 
 
813 Инцизиски процедури на слезина 

30375-20 Спленотомија 
Пунктура на слезина 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
814 Биопсија на слезина 

30094-03 Перкуатана биопсија на слезина (со игла) 
Аспирациона биопсија на слезина 
 

30075-09 Биопсија на слезина 
 

Не вклучува: перкутана биопсија на слезина (30094-03 [814]) 

 
815 Други ексцизиски процедури на слезина 

30596-00 Парцијална спленектомија 

30597-00 Спленектомија 
Ексцизија на слезина 
Тотална спленектомија 
 
Вклучува: торако-абдоменална инцизија 
 
Не вклучува: лапароскопска спленотомија (31470-00 [815]) 
 делумна спленетомија (30596-00 [815]) 
 онаа со панкреатектомија (30593-01 [978]) 
 

31470-00 Лапароскопска спленектомија 
 
Не вклучува: делумна спленетомија (30596-00 [815]) 

 
ПОПРАВКА 
 
816 Репарација на слезина 

30596-01 Спленографија 
Поправка на пробиена слезина 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
817 Други процедури на слезина 

30375-21 Други процедури на слезина 
Ексцизија на: 

• додатна слезина 

• тумот на слезина 
Трансплантација на слезина 

 

на лимфоцела 

на лимфоцела 
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ПОГЛАВЈЕ 10 
 

ПРОЦЕДУРИ НА ДИГЕСТИВЕН СИСТЕМ (БЛОКОВИ 850-
1011) 
 
ЕЗОФАГУС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
850 Езофагоскопија  
 
 
41816-00 

Вклучува: поправка на Mallory-Weiss лацерација 
 
Ригидна езофагоскопија 
 

Вклучува: онаа со вештачка стома  
 

Не вклучува: онаа со биопсија (41822-00 [861]) 

 
30473-03 
 
 
 
 
 
 

Езофагоскопија 
Флексибилна езофагоскопија 
 
Не вклучува: онаа со: 

• Биопсија (30473-04 [861]) 

• Отстранување на туѓо тело 
         (30478-10 [852]) 

  
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
 
 

  

  
 
 
 

 

851 Ендоскопска апликација на лек во лезија на езофагусот 
 
 
 

Инјектирање на лек за склерозирање 
 

Вклучува: варикси: 

• Езофагеални 
• Езофагогастричен спој 

 
30476-00 
 

Ендоскопска апликација на лек во лезија без краварење на 
езофагусот 
 

30476-01 
 

Ендоскопска апликација на лек во лезија без крварење на 
езофагогастричен спој 
 

30478-06 Ендоскопска апликација на лек во лезија во крварење на 
езофагусот 
 

30478-09 Ендоскопска апликација на лек во лезија во крварење на 
езофагогастричен спој 

852 Отстранување на туѓо тело од езофагус 
41825-00 Ригидна езофагоскопија со отстранување на туѓо тело 

 
30478-10 Езофагоскопија со отстранување на туѓо тело 

853 Други процедури на апликација, вградување или отстранување на езофагус 
30490-00 Ендоскопско вградување на езофагеална протеза 

Ендоскопско вградување на езофагеален стент: 
• Растеглив  

• Нерастеглив  
 
Вклучува: дилатација на езофагус 

30490-01 Ендоскопска замена на езофагеална протеза 
Ендоскопска замена на езофагеален стент: 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 

 

• Растеглив  

• Нерастеглив  
 
Вклучува: дилатација на езофагус 
 

30490-02 Ендоскопско отстранување на езофагеална протеза 
Ендоскопско отстранување на езофагеален стент: 

• Растеглив  

• Нерастеглив  
 

Не вклучува: со отстранување 
                        (30490-01[853])  

854 ЕЗОФАГОГАСТРИЧНА МИОТОМИЈА 
 Не вклучува: онаа со: 

• Затворање на дијафрагматски хиатус 
         (30532-05 [863]), (30532-01 [864]), (30532-03 [865]) 

• Фундопластика (30533-04 [863]), 30533-00 [864], 30533-02 [865]) 

• Фундопластика и затворање на дијафрагматски хиатус 
         (30533-05 [863]), 30533-01 [864], 30533-03 [865]) 
 

30532-00  Езофагогастрична миотомија, лапароскопски пристап 
 

30532-02 Езофагогастрична миотомија, абдоминален пристап 
 

30532-04 Езофагогастрична миотомија, торакален пристап 

855 Други процедури на инцизија на езофагус 
30293-02 Езофаготомија 

856 Процедури на деструкција на езофагус 
30479-00 Ендоскопска ласерска терапија на езофагус 

Ендоскопска ласерска терапија на езофагеална/и: 

• Бенигни васкуларни лезии 

• Дилатација 

• Неоплазија 
  

30478-11 Езофагоскопија со дијатермија 

30478-12 Езофагоскопија со коагулација со топлинска сонда 

30478-19 Езофагоскопија со други коагулации 
Коагулација со плазма од аргон 
 

30476-02 Ендоскопско подврзување на езофагеални варикси 
Ендоскопско подврзување на варикозитети на езофагогастричен спој 

857 Ресекција на езофагус, педијатриски 
  

Не вклучува: онаа со замена на езофагус (43903-00 [866]) 
 

43906-00 Делумна ресекција на езофагус со анастомоза, педијатриски 
 

43906-01 Потполна ресекција на езофагус со анастомоза, педијатриски 

858 Езофагектомија со абдоминална и торакална мобилизација 
  

Не вклучува: онаа со мобилизација, абдоминална и: 

• Цервикална (30541 [859]) 
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• Трансторакална (30535-00,30536 [860]) 
 

30545-00 Езофагектомија со абдоминална и торакална мобилизација со торакална 
анастомоза, интерпозиција на дебело црево и анастомоза  
 

30545-01 Езофагектомија преку абдоминална и торакална мобилизација со торакална 
анастомоза користејќи гастричен бајпас 
 

30550-00 Езофагектомија преку абдоминална и торакална мобилизација со цервикална 
анастомоза, интерпозиција на дебело црево и анастомоза 
 

30550-01 Трансхијатална езофагектомија со абдоминална и цервикална мобилизација, со 
езофагогастрична анастомоза 

859 Езофагектомија со абдоминална и цервикална мобилизација 
  

Вклучува: предно и задно поставување во медијастинум 
 

Не вклучува: онаа со мобилизација, абдоминална и: 

• Торакална (30545, 30550 [858]) 

• Трансторакална (30535-00, 30536 [860]) 
 

30541-00 Трансхијатална езофагектомија со абдоминална и цервикална мобилизација, со 
езофагогастрична анастомоза 
 

30541-01  Трансхијатална езофагектомија со абдоминална и цервикална мобилизација, со 
езофагојејунална анастомоза 
 

860 Езофагектомија со абдоминална и трансторакална мобилизација 
  

Не вклучува: онаа со мобилизација, абдоминална и  

• Цервикална (30541 [859]) 

• Торакална (30545, 30550 [858]) 
 

30535-00 Езофагектомија со абдоминална и трансторакална мобилизација со торакална 
езофагогастрична анастомоза 
 

30536-00 Езофагектомија со абдоминална и трансторакална мобилизација со цервикална 
езофагогастрична анастомоза 
 

30536-01 Езофагектомија со абдоминална и трансторакална мобилизација со цервикална 
езофагостомија 

851 Други процедури на ексцизија на езофагус 
41822-00 Ригидна езофагоскопија со биопсија 

 
30473-04 Езофагоскопија со биопсија 

30478-13 Езофагоскопија со ексцизија на лезија 
Ендоскопска езофагеална полипектомија 
 

30559-00 Локална ексцизија на лезија на езофагус 
Езофагеална полипектомија 
 

30294-00 Цервикална езофагектомија 
 

Вклучува: езофагостомија 
                  пластична реконструкција 
                  трахеостомија 
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862 Дилатација на езофагус 
  

Забeлешка: Се врши за стриктура 
 

41828-00 Неендоскопска дилатација на езофагус 

41831-00 Ендоскопска пневматска дилатација на езофагус 

41832-00 Ендоскопска балонска дилатација на езофагус 
 

Вклучува: онаа со користење на интервентни техники за визуелизација 
 

41819-00 Други ендоскопски дилатации на езофагус 
 
Не вклучува: онаа со ласер (30479-00 [856]) 
                       oнаа со вградување на протеза (30490-00 [853]) 

863 Езофагогастрична миотомија и поправка, лапароскопска 
30532-05 Езофагогастрична миотомија, лапароскопски пристап, со затворање на 

диjафрагматски хиатус 
 

30533-04 Езофагогастрична миотомија, лапароскопски пристап, со фундопластика 

30533-05 Езофагогастрична миотомија, лапароскопски пристап, со фундопластика и 
затворање на дијафрагматски хиатус 

864 Езофагогастрична миотомија и поправка, абдоминална 
  

Не вклучува: онаа со лапароскопски пристап  
                        (30532-00 [854]), 30532-05, 30533 [863]) 
 

30532-01 Езофагогастрична миотомија, абдоминален пристап, со затворање на 
дијафрагматски хиатус 
 

30533-00 Езофагогастрична миотомија, абдоминален пристап, со фундопластика 

30533-01 Езофагогастрична миотомија, абдоминален пристап со фундопластика и затворање 
на дијафрагматски хиатус 

865 Езофагогастрична миотомија и поправка, торакална 
  

Не вклучува: онаа со лапароскопски пристап  
                        (30532-04 [854]), 30532-05, 30533 [863]) 
 

30532-03 Езофагогастрична миотомија, торакален пристап, со затворање на дијафрагматски 
хиатус 
 

30533-02 Езофагогастрична миотомија, торакален пристап со фундопластика  

30533-03 Езофагогастрична миотомија, торакален пристап, со фундопластика и затворање на 
дијафрагматски хиатус 

866 Поправка на езофагеална атрезија 
  

Не вклучува: езофагостомија (30293-00 [867]) 
 

43855-00 Одложена примарна анастомоза на езофагеална атрезија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Затворање на стома (30293-01 [867]) 
 

43843-00 Поправка на езофагеална атрезија 
Вклучува: анастомоза 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 

43843-01 Поправка на езофагеална атрезија со поправка на дистални трахеоезофагеални 
фистули 
Поправка на езофагеална атрезија со поправка на: 

• Бронхо- езофагеална фистула 

• Трахео-езофагеална фистула, не специфицирано поинаку 
         

 Вклучува: анастомоза 

        
Не вклучува: онаа со поправка на повеќекратни дистални трахео-езофагеални фистули (43843-02 [866]) 

 
 

43843-02 Поправка на езофагеална атрезија со поправка на проксимални или мултиплицирани 
трахеоезофагеални фистули 
Поправка на езофагеална атрезија со поправка на повеќекратни дистални трахео-езофагеални фистули 
 
Вклучува: анастомоза 
 

43903-00 Замена на езофагус со црево, педијатриски 
 
Вклучува: ресекција на езофагус 
 
Забелешка: се врши за езофагеална: 

• Атрезија 

• Фистула  
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Микрохируршка анастомоза на крвни садови (види блок [1695]) 

• Поправка на нерви (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])  

 

867 Други процедури за поправка на езофагус 
30293-00 Езофагостомија 

Екстериоризација на езофагеално кесе 
Екстерна фистулизација на езофагус 

 
30293-01 Затворање на езофагостомија 

 
Вклучува: пластична реконструкција 
 

30560-00 Поправка на езофагеална перфорација 

30606-00 Езофагеална трансекција со степлер 
 
Вклучува: деваскуларизација 

 
90300-00   Поправка на езофагеално дуплицирање 

Ексцизија на удвојување на езофагеална циста  

868 Процедури за реконструкција на езофагус 
▼0043  

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Микрохируршка анастомоза на крвни садови (види блок [1695]) 

• Поправка на нерви (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 
 
Не вклучува: ресекција и замена на езофагус со користење на црево, педијатриски (43903-00 [866]) 
 

30554-00 Езофагектомија со реконструкција со слободна јејунална ресичка 

30554-01 Езофагектомија со реконструкција со друга слободна ресичка 
Езофагектомија со реконструкција на слободна ресичка: 

• Дебело црево 

• Радијална подлактица [RFFF] 

 
90954-00 Друга реконструкција на езофагус 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 
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АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 

• Флеп (види блокови [1671] до [1674]) 
 

869 Други процедури на езофагус 
38456-20 Други интраторакални процедури на езофагус 

 
90301-00 

 
Други процедури на езофагус 

870 Процедури за апликација, вградување или отстранување на стомак 
30478-07 Ендоскопска апликација на агенс во лезија на стомак или дуоденум 

Инјектирање на лек за склерозирање 
 

Вклучува: Дуоденални варикси 
                    Гастрични варикси 
 
Не вклучува: лезија(и) на езофагогастричен спој 
                         (30478-09 [851]) 
 

30483-00 Вградување на перкутано неендоскопско копче на гастростома 
Замена на неендоскопско копче на гастростома 
 

30481-00  Прво вградување на тубус на перкутана ендоскопска гастростома (ПЕГ)  

30482-00 Повторно вградување на тубус на перкутана ендоскопска гастростома (ПЕГ) 
Замена на тубус на перкутана ендоскопска гастростома (ПЕГ) 
 

30478-08 Отстранување на тубус на гастростома 
Отстранување на: 

• Неендоскопско копче на гастростома 

• Тубус на перкутана ендоскопска гастрострома 
 

Не вклучува: онаа со замена на: 

• Неендоскопско копче на гастростома (30483-00 [870])  

•   Тубус на перкутана ендоскопска гастрострома (30482-00 [870]) 

871 Гастротомија 
30375-06 Гастротомија 

Прешивување на Mallory – Weiss лацерација 
 

30375-15 Гастротомија со отстранување на туѓо тело 

872 Ваготомија 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• Контрола на пептичен улцер во крварење (30505-00 [874], 30509-00 [880]) 
 

30496-00 Селективна ваготомија 
Трункална ваготомија 

  
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Локална ексцизија на лезија на стомак (30520-00 [880]) 
 
Не вклучува: онаа со: 

• гастроентеростомија (30496-02 [884])  

• делумна гатректомија и анастомоза: 

• гастродуоденална (30497-00 [877], 30503-03 [878]) 

• гастројејунална (30497-01 [877], 30503-04 [878]) 

• Roux-en-Y реконструкција (30497-02 [877], 30501-05 [878]) 
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30499-00 Високо селективна ваготомија 
 
Не вклучува: онаа со: 

• Дилатација на пилорус (30502-00 [884])  

• Дуоденопластика (30500-00 [884]) 

 

873 Други процедури на инцизија на стомак 
43930-00 Пилоромиотомија 

 
30375-22 Трансабдоминална гастроскопија 

874 Процедури за деструкција на стомак 
30505-00 Контрола на пептичен улкус во крварење 

 
Вклучува: клинеста ресекција 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Ваготомија; 

• Високо селективна (30499-00 [872], 30500-00, 30502-00 [884]) 

• Селективна [трункална] (30496-00 [872], 30496 [884]) 
 
  Не вклучува: онаа со гастрична ресекција (30509-00 [880]) 

 
30476-03 Ендоскопско подврзување на гастрични варикози 

875 Делумна гастректомија 
  

Не вклучува: онаа со селективна [трункална] ваготомија (30497-00 [877],30503 [878]) 

 
30518-00 Делумна дистална гастректомија со гастродуоденална анастомоза 

30518-01 Делумна дистална гастректомија со гастројејунална анастомоза 

30518-02 Делумна проксимална гастректомија со езофагогастрична анастомоза 

876 Делумна гастректомија по претходна процедура за болест на пептичен улцер 
 Забелешка: Се врши само со историја на гастректомија, ваготомија или слична процедура за болест на 

пептичен улцер  

  

Не вклучува: онаа со селективна [трункална] ваготомија (30503 [878]) 

 
30503-00 Делумна гастректомија со гастродуоденална анастомоза по претходна процедура за 

болест на пептичен улкус 
 

30501-01 Делумна гастректомија со гастројејунална анастомоза по претходна процедура за 
болест на пептичен улкус 
 

30503-02 Делумна гастректомија со гастричен бајпас по со Roux по претходна процедура за 
болест на пептичен улкус 

877 Селективна ваготомија со делумна гастректомија 
 Трункална ваготомија со делумна гастректомија 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Контрола на пептичен улцер во крварење (30505-00 [874], 30509-00 [880]) 
 

Не вклучува: онаа по претходна процедура за болест на пептичен улцер (30503 [878]) 
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30497-00 Селективна ваготомија со делумна гастректомија и гастродуоденална анастомоза 

30497-01 Селективна ваготомија со делумна гастректомија и гастројејунална анастомоза 

30497-02 Селективна ваготомија со делумна гастректомија и гастричен бајпас по Roux 

878 Селективна ваготомија со делумна гастректомија по претходна процедура на 
болест на пептичен улцер 

 Трункална ваготомија по претходна процедура за болест на пептичен улцер 

 Забелешка: Се врши само со историја на гастректомија, ваготомија или слична процедура за болест на 
пептичен улцер 

 
30503-03 Селективна ваготомија со делумна гастректомија и гастродуоденална анастомоза по 

претходна процедура за болест на пептичен улкус 
 

30503-04 Селектигна ваготомија со делумна гастректомија и гастројејунална анастомоза по 
претходна процедура за болест на пептичен улкус 
 

30503-05 Селективна ваготомија со делумна гастректомија и гастричен бајпас по Roux по 
претходна процедура за болест на пептичен улкус 
 

879 Друга гастректомија 
  

Вклучува: анастемоза 
                   спленектомија 

 
30523-00 Субтотална гастректомија 

Субтотална радикална гастректомија 
 
Вклучува: дистална панкреатектомија 
                   проширена дисекција на лимфна жлезда 
 

30521-00 Потполна гастректомија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Езофагектомија со абдоминална и трансторакална мобилизација (види блок [860]) 

 
30524-00 Радикална гастректомија 

 
Вклучува: дистална панкреатектомија 
                   проширена дисекција на лимфна жлезда 
 
Не вклучува: субтотална радикална гастректомија (30523-00 [879]) 

 
880 Други процедури на инцизија на стомак 
30075-12 Биопсија на стомак 

 
30520-00  Локална ексцизија на лезија на стомак 

 
Не вклучува: онаа со делумна гастректомија (30518 [875]) 

 
30509-00 Контрола на пептичен улкус во крварење со гастрична ресекција 

 
Не вклучува: онаа со клинеста ресекција (30505-00 [874]) 

881 Гастростомија или гастро-ентеростомија 
 
 
30375-07 

Не вклучува: гастричен бајпас за патолошка гојазност  (30512-00 [889]) 

 
Гастростомија 
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90302-00 Гастростомија со вградување на траен трансанастомотски тубус 

30515-00  Гастроентеростомија 
 
Вклучува: гастродуоденостомија 
 
Не вклучува: онаа со: 

• Панкреатико-дуоденоктомија (30584-00 [978]) 

• Селективна [трункална] ваготомија (30496-02 [884]) 

 
882 Ендоскопска дилатација на гастрична стриктура 
  

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Флуороскопска интервенција (60506-00 [1999]) 

 
30475-00 Ендоскопска дилатација на гастрична стриктура 

 
Не вклучува: онаа за гастродуоденална стриктура (30475-01 [882]) 

 
30475-01 Ендоскопска дилатација на гастродуоденална стриктура 

 

Не вклучува: онаа за гастрична стриктура (30475-00 [882]) 

 
883 Пилоропластика 
30375-13 Пилоропластика 

 
Не вклучува: онаа со селективна [трункална] ваготомија (30496-00 [872]), 30496-01 [884]) 
 

884 Друга ваготомија со поправка 
  

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Контрола на пептичен улцер во крварење (30505-00 [874], 30509-00 [880]) 

 
30496-02 Селективна ваготомија со гастроентеростомија 

Трункална ваготомија со гастроентеростомија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Локална ексцизија на лезија на стомак (30520-00 [880]) 
 

30496-01 Селективна ваготомија со пилоропластика 
Трункална ваготомија со пилоропластика 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Локална ексцизија на лезија на стомак (30520-00 [880]) 

 
30502-00 Висока селективна ваготомија со дилатација на пилорус 

30500-00 Висока селективна ваготомија со дуоденопластика 

886 Фундопластика 
  

Кога се врши, се применува и кодот: 

• гастростомија (30375-07 [881]) 

30530-00 Фундопластика со кардиопексија 

30527-00 Фундопластика, лапароскопски пристап 
Нисенова операција преку лапароскопија 

 
30527-01 Фундопластика, лапароскопски пристап, со затворање на дијафрагматски хиатус 

Нисенова операција преку лапароскопија, со затворање на дијафрагматски хиатус 

 
30527-02 Фундопластика, абдоминален пристап 

Нисенова операција  

 



 Процедури на дигестивен систем 

172  

 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

30527-03 Фундопластика, абдоминален пристап, со затворање на дијафрагматски хиатус 
Нисенова операција со затворање на дијафрагматски хиатус 

 
30529-00 Фундопластика, абдоминален пристап, со езофагопластика 

 

Вклучува: езофагеално продолжување 

 
30527-04 Фундопластика, трансторакален пристап 

30527-05 Фундопластика, трансторакален пристап со затворање на дијафрагматски хиатус 

30529-01 Фундопластика, трансторакален пристап со езофагопластика 
 
Вклучува: езофагеално продолжување 

 
31466-00 Ревизија на фундопластика 

887 Друи процедури на поправка на стомак 
90342-02 Хируршки конци за лацерација на стомак 

Гастрорафија 

 
30375-10 Хируршки конци за лацерација на перфориран улкус 

Прешивување на: 

• дивертикулум на перфориран улкус 

• перфориран улкус (дуоденален)(гастричен) 
 

90339-00 Затворање на гастростомија 

30375-12 Репоцизија на гастричен преплет на црева 

90303-00 Поправка на гастрично дуплицирање 
Ексцизија на удвојување на гастрична циста 
Поправка на пилорично удвојување 

 
90304-00 Друго поправка на стомак 

888 Процедури за реконструкција на стомак 
30517-00 Реконструкција за пилоропластика 

 
30517-01 Реконструкција за гастроентеростомија 

Реконструкција на гастродуоденостомија 

889 Процедури за патолошка гојазност 
14215-00 Ревизија на гастична преврска 

Додавање или отстранување на течност (раствор) од имплантиран резервоар на гастрична преврска  
Прилагодување на гастрична преврска 
Замена на имплантиран резервоар на гастрична преврска 
 

30511-01 Лапароскопска гастрична репозиција 
Лапароскопско прилагодливо гастрично подврзување  
 

30511-00 Гастрична репозиција 
Гастрична: 

• преврска 

• спојување 
Гастропластика за патолошка гојазност 
 

30512-00 Гастричен бајпас 
 

Вклучува: анастомоза 
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ТЕНКО ЦРЕВО 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 

30512-01   Лапароскопска билиопанкреатска диверзија 
 

Вклучува: анастомоза 
                    холецистектомија 

 
30512-02 Билиопанкреатска диверзија 

 

Вклучува: анастомоза 
                    холецистектомија 

 
30514-00 Хируршка реверзија на процедура за прекумерна телесна тежина 

90950-00 Вградување на гастричен балон 

890 Други процедури на стомак 
90305-00 Други процедури на стомак 

 

891 Испитување на тенко црево 
30581-01 Истражување на дуоденум 

 

Не вклучува: онаа со отстранување на лезија (30580-00 [896]) 

 
32095-00 Ендоскопско испитување на тенко црево со вештачка стома 

 

Вклучува: биопсија 

 

892 Процедури на апликација, вградување или отстранување на тенко црево 
30487-00 Интубација на тенко црево 

 
Вклучува: биопсија 

 
30478-05 Перкутана ендоскопска јејуностомија 

90306-00 Лапароскопско вградување на јејуностомска сонда за исхрана 

31462-00 Вградување на јејуностомска сонда за исхрана 

92068-00 Ендоскопско вградување на дуоденална протеза 
Ендоскопско вградување на дуоденален стент: 

• метален (wallstent) 

• пластичен 
 

Вклучува: дилатација на дуоденум 
 

92068-01 Ендоскопска замена на дуоденална протеза 
Ендоскопско отстранување на дуоденален стент: 

• метален (wallstent) 

• пластичен 
 

Вклучува: дилатација на дуоденум 

 
92068-02 Ендоскопско отстранување на дуоденална протеза 

Ендоскопско отстранување на дуоденален стент: 
• метален (wallstent) 

• пластичен 
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ИНЦИЗИЈА 
 

 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 

 
 
 
ПОПРАВКА 
 

 
Не вклучува: со замена (92068-01 [892]) 

 

893 Ентеротомија 
30375-03 Ентеротомија на тенко црево 

 

Не вклучува: онаа која се врши интраоперативно со ендоскопско испитување на тенко црево (30568-00 
[893]) 

 
30568-00 Ендоскопско испитување на тенко црево со интраоперативна ентеротомија 

894 Други процедури на инцизија на тенко црево 
30569-00 Ендоскопско испитување на тенко црево со лапаротомија 

 
Вклучува: биопсија 

 

895 Ресекција на тенко црево 
30566-00 Ресекција на тенко црево со анастомоза 

 
30565-00 Ресекција на тенко црево со формирање на стома 

896 Други процедури на ексцизија на тенко црево 
30075-13 Биопсија на тенко црево 

 
30580-00 Ексцизија на лезија на дуоденум 

 
Вклучува: онаа со експлорација 
 

Не вклучува: онаа преку панендоскопија (30478 [1008]) 

 
30375-09 Ексцизија на Meckel дивертикулум 

897 Стоми на тенко црево 
32069-00 Формирање на резервоар на илеостома 

Формирање на контролирана илеостомија 

 
Вклучува: конверзија на изолација на посточека илеостомија и ресекција на црево 
 
Не вклучува: онаа за процедури на уринарна диверзија (36600-02, 36606 [1129]) 

 
30375-29 Привремена илеостомија 

Илеостомија со јамчест инструмент 
 

Не вклучува: онаа со: 

• колектомија, потполна (32009-00 [913]) 

• проктоколектомија, потполна (32015-00, 32051-01 [936]) 
 

30375-01 Друга ентеростомија 
дуоденостомија 
перманентна илеостомија 
 
Не вклучува: илеостомија со: 



Процедури на дигестивен систем 

 175 

 

 

30562-00 Затворање на илеостомија со јамчест инструмент  
Затворање на привремена илеостомија 

 
30562-01 Затворање на илеостомија со обновување на континуитетот на цревата, без 

ресекција  
 
Не вклучува: онаа по Hartmann процедура (32033-00 [917]) 
                         Онаа со ресекција и формирање на илеален резервоар (32060-00 [934]) 

 
30562-04 Затворање на друга стома на тенко црево 

 

 

• колектомија, потполна (32009-00 [913]) 

• проктоколектомија, потполна (32015-00 [936]) 
јујеностомија (31462-00, 90306-00 [892]) 

 
30515-01 Ентероколостомија 

Илеоколонска анастомоза 
 

30515-02 Ентероентеростомија 
Roux-en-Y реконструкција 
 
Не вклучува: дуоденодуоденостомија (43807-00 [897]) 
                         дуоденојејуностомија (43807-00 [897])  
                         онаа со делумна гастректомија (30503-02 [876]), 30497-02 [877], 30503-05 [878]) 
 

43807-00 Дуоденодуоденостомија 
Дуоденојејуностомија за неонатална атрезија или стеноза 
 

898 Процедури на репозиција на тенко црево 
30375-08 Репозиција на пролапс на тенко црево 

 
30375-18 Репозиција на преплет на тенко црево 

899 Затворање на стома на тенко црево 

900 Поправка на тенко црево за атрезија 
  

Вклучува: стеснување на црево 

 
43810-00 Поправка на тенко црево со единечна анастомоза 

43810-01 Поправка на тенко црево со повеќекратна анастомоза 

901 Други процедури на поправка на тенко црево 
30564-00 Стриктуропластика на тенко црево 

 
30375-24 Хируршки конци за тенко црево 

90340-00 Затворање на фистули на тенко црево 
 
Вклучува: фистула на дуоденум 
 
Не вклучува: ентерокутанозна фистула на тенко црево (30382 [901]) 

 
30382-00 Радикално поправка на ентерокутанозни фистули на тенко црево 

Ентерокутанозна фистулектомија 
 

Вклучува: екстензивна дисекција и ресекција на црево 
 

30382-01 Перкутано поправка на ентерокутанозни фистули на дебело црево 
Инјектирање на фибринов лепак 
 

30375-19 Друго поправка на тенко црево 
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РЕВИЗИЈА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

ДЕБЕЛО ЦРЕВО 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

 
 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 

902 Ревизија на стома и резервоар на илеостома 
30563-00 Ревизија на стома на тенко црево 

Обработка на стома на тенко црево 

 
32069-01 Ревизија на резервоар на илеостома 

903 Други процедури на тенко црево 
90307-00 Други процедури на тенко црево 

 

904 Ригидна сигмоидоскопија 
 Не вклучува: онаа со ексцизија,(32075-01, 32078-00, 32081-00 [910], 

32075-00 Ригидна сигмоидоскопија 

905 Фибероптичка колоноскопија 
 Колоноскопија преку вештачка стома 

32084-00 Фибероптичка колоноскопија до хепатична флексура 
Фибероптичка колоноскопија на асцендентен колон 
Флексибилна сигмоидоскопија 
Кратка колоноскопија 
 

Не вклучува: вон хепатична флексура (32090 [905] и [911], 32093-00 [911] 
                         онаа со: 

• биопсија (32084-01 [911])  

• полипектомија (32087-00 [911]) 
 

32090-00 Фибероптичка колоноскопија до цекум 
Долга колоноскопија 
 
Вклучува: радиографско гледање на илеум 
 
Не вклучува: онаа со: 

• биопсија (32090-01 [911])  

• полипектомија (32093-00 [911]) 
 

906 Процедури за апликација, вградување или отстранување на дебело црево 
32186-00  Интраоперативна лаважа на колон 

Потполна интраоперативна лаважа на колон 

907 Процедури на инцизија на дебело црево 
30375-02 Колотомија 

 
30375-23 Ендоскопско испитување на дебелото црево со лапаротомија 
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ДЕСТРУКЦИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
 

 

908 Процедури на деструкција на тенко црево 
30479-02 Ендоскоспка ласерска терапија до дебело црево 

Ендоскопска ласерска терапија за: 

• бенигни васкуларни лезии на колон 

• неоплазија на колон 

• стриктура на колон 

 
90308-00 Едноскопска деструкција на лезија на дебело црево 

Ендоскопска: 

• аблација на тумор на колон 

• коагулација со плазма од аргон 

• контрола на крварење на колон 

• деструкција на ткиво на колон 
 
Не вклучува:  онаа со ласер (30479-02 [908]) 
 

909 Биопсија на дебело црево 
30075-14 Биопсија на дебело црево 

 
Не вклучува:  онаа со: 

• фибероптичка колоноскопија (32084-01, 32090-01 [911]) 

• ригидна сигмоидоскопија (32075-01, [910]) 

 

910 Ригидна сигмоидоскопија со ексцизија 
32075-01 Ригидна сигмоидоскопија со биопсија 

 
32078-00 Ригидна сигмоидоскопија со полипектомија со отстранување на ≤ 9 полипи 

32081-00 Ригидна сигмоидоскопија со полипектомија со отстранување на ≥ 10 полипи 

911 Фибероптичка колоноскопија со ексцизија 
32084-01 Фибероптичка колоноскопија до кривината на црниот дроб, со биопсија 

Колоноскопија до хепатична флексура, со повеќекратни биопсии 
Флексибилна сигмоидоскопија со биопсија 
Кратка колоноскопија со биопсија  

 
32087-00 Фибероптичка колоноскопија до кривината на црниот дроб, со полипектомија 

Колоноскопија до хепатична флексура, со повеќекратни биопсии 
Флексибилна сигмоидоскопија со биопсија 
Кратка колоноскопија со биопсија  

 
Вклучува: полипектомија или со користење на: 

• биполарна каутеризација 

• форцепси за топла биопсија 

• техника со користење жичан инструмент со јамка  
 

32090-01 Фибероптичка колоноскопија до цекум, со биопсија 
Колоноскопија до цекум, со повеќекратни биопсии 
Долга колоноскопија со биопсија 

 
32093-00 Фибероптичка колоноскопија до цекум, со полипектомија 

Колоноскопија до цекум, со повеќекратни полипектомии 
Долга колоноскопија со полипектомија 

 
Вклучува: полипектомија или со користење на: 

• биполарна каутеризација 

• форцепси за топла биопсија 

• техника со користење жичан инструмент со јамка 
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913 Колектомија  
32003-00 Лимитирана ексцизија на дебело црево со анастомоза 

 
    Вклучува: ресекција на флексура на слезина    
                       

32000-00 Лимитирана ексцизија на дебело црево со формирање на стома 

 
Вклучува: ресекција на флексура на слезина    

 
32003-01 Ригидна хемиколектомија со анастомоза 

Ресекција на асцендентен колон, хепатична флексура и дел од трансверзен колон (средишен дел 
трансверзен колон) со анастомоза 

 
32000-01 Ригидна хемиколектомија со формирање на стома 

Ресекција на асцендентен колон, хепатична флексура и дел од трансверзен колон (средишен дел на 
трансверзен колон) со формирање на стома 
 

 
32005-01 Проширена десна хемиколектомија со анастомоза 

Ресекција на асцендентен колон, хепатична флексура и трансверзен колон до флексура на слезина со 
анастомоза 

 
32004-01 Проширена лева хемиколектомија со формирање на стома 

Ресекција на асцендентен колон, хепатична флексура и трансверзен колон до флексура на слезина со 
формирање на стома 
 

32006-00 Лева хемиколектомија со анастомоза 
 
Вклучува: ресекција на: 

• десцедентен колон 

• сигмоиден колон 

 
32006-01 Лева хемиколектомија со формирање на стома 

 
Вклучува: ресекција на: 

• десцедентен колон 

• сигмоиден колон 

 
32005-00 Субтотална колектомија со анастомоза 

 
Вклучува: ресекција на: 

• асцендентен колон 

• десцендентен колон 

• хепатична флексура 

• флексура на слезина 

• трансверзен колон 

 
32004-00 Субтотална колектомија со формирање на стома 

 
Вклучува: формирање на ресекција на мукозна фистула на: 

• асцендентен колон 

• десцендентен колон 

• хепатична флексура 

• флексура на слезина 

• трансверзен колон 

Каектомија 
Локална ексцизија на колон 
Сигмоидколектомија 
Сигмоидектомија 
 

Каектомија 
Локална ексцизија на колон 
Сигмоидколектомија 
Сигмоидектомија 
 

со анастомоза 
 

со анастомоза 
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ПОПРАВКА 
 

 
 

 

32012-00 Потполна колектомија со илеоректална анастомоза 

32009-00 Потполна колектомија со илеостомија 
 
Вклучува: формирање на ресекција на мукозна фистула 

 

914 Други процедури на инцизија на дебело црево 
 
32029-00 

 
Конструкција на резервоар на колон  
Конструкција на Ј-кеса на колон 
 
Не вклучува:  онаа за процедури на уринарна диверзија (36600-02, 36606 [1129]) 
 

90959-00 Ексцизија на други лезии на дебело црево 
 
Не вклучува:  деструкција на лезија на дебело црево (види блок [908]) 
                         Полипектомија преку ендоскопија (види блокови [910] и [911]) 

 

915 Други стоми на дебело црево 
30375-00  Цекостомија 

 

30375-28 Привремена колостомија 
Колостомија со јамчест инструмент 

 
Не вклучува:  онаа со ректосигмоидектомија (32030-00 [934]) 

 
30375-04 Друга колостомија 

Перманентна колостомија 
 
Не вклучува:  онаа со ректосигмоидектомија (32030-00 [934]) 
 

916 Процедури на репозиција на дебело црево 
30375-11 Репозиција на пролапс на дебело црево 

 
30375-17 Репозиција на преплет на дебело црево 

43801-00 Корекција на неправилна ротација на црево 
Операција според Ladd  
 

Не вклучува:  онаа со ресекција на црево (- види Индекс на интервенции по азбучен ред) 

917 Друго поправка на дебело црево 
30375-25 Хируршки конци за лацерација на тенко црево 

 
32094-00 Ендоскопска дилатација на колоректална стриктура 

Ендоскопска дилатација на колоректална анастомозна структура 
 

30562-02 Затворање на колостомија со јамчест инструмент 
Затворање на привремена колостомија 
 

30562-03 Затворање на колостомија со обновување на континуитетот на цревата 
Затворање на колостомија,  не специфицирано поинаку 
 
Не вклучува:  затворање на колостомија со јамчест инструмент (30562-02 [917]) 
                         онаа по процедура по Hartmann (32033-00 [917]) 
 

30562-05 Затворање на друга стома на дебело црево 

90340-01 Затворање на фистули на дебело црево 
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РЕВИЗИЈА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

 
Вклучува: ректум 
 
Не вклучува:  ентерокутанозна фистула на дебело црево (30382 [917]) 

 
30382-02 Радикално поправка на ентерокутанозни фистули на дебело црево 

Ентерокутанозна фистулектомија 
 
Вклучува: екстензивна дисекција и ресекција на тенко црево 
 

 
30382-03 Перкутано поправка на ентерокутанозни фистули на дебело црево 

Вградување на фибринов лепак 

 
90951-00 Фиксирање на дебело црево 

Цекоколопликопелсија 
Цекофиксација 
Колофиксација 
Сигмоидопексија 
 
Вклучува: фиксација до абдоминален ѕид 
 

32033-00 Обновување на континуитет на црева по Hartmann процедура 
Затворање на Hartmann процедура 
 

Вклучува: анастомоза: 

• екстраперитонеална 

• интраперитонеална 
мобилизација на црево и ректум 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• дивизија на атхезии (30378-00 [986]) 
 

43816-02 Друго обновување на дебело црево 

918 Процедури на рецизија на дебело црево 
32029-01 Ревизија на резервоар на колон 

 
30563-01 Ревизија на стома на дебело црево 

Обработка на стома на дебело црево 

924 Процедури за ексомфалос 
43870-00 Поправка на ексомфалос, мала 

 
43873-00 Поправка на ексомфалос, голема 

 
Не вклучува:  онаа со креирање на протезно кесе (43873-01 [924]) 

 
43873-01 Креирање на протезно кесе на ексомфалос 

Креирање на: 

• силастично кесе за егзомфалос 

• сило за егзомфалос 
 

43873-02 Одложено примарно затворање на ексомфалос по креирање на протезно кесе  

925 Други процедури на дебело црево 
32183-00 Процедура за преврска на црева пред радиотерапија 

 
90310-00 Други процедури на дебело црево 
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АПЕНДИКС 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 
РЕКТУМ, АНУС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

926 Апендектомија  
30572-00 Лапароскопска апендeктомија 

 
30571-00 Апендектомија 

Инцидентна апендектомија 

927 Други процедури на апендикс 
30375-30 Апендикостомија 

Цекоапендикостомија 
Процедура на Malone за контролирано вбризгување (клистирање) 
 

90311-00 Други процедури на апендикс 
Анастомоза на апендикс 
Затворање на фистула на апендикс 
 

928 Процедури за испитување на ректум или анус 
32171-00 Аноректално испитување 

Испитување на рана на анална фистула 
 
Вклучува: биопсија 
                   дигитално испитување 
 
Не вклучува:  онаа што се врши со било која друга процедура на дебело црево – кодот се изостава 

929 Процедури на апликација, вградување или отстранување на ректум или анус 
32132-01 Склеротерапија за пролапс на ректална слузокожа 

Инјектирање за пролапс на ректална слузокожа 

 
32120-00 Вградување на анални хируршки конци за аноректален пролапс 

Вградување на Tieresh жица за анректален пролапс 
 

32166-00 Вградување на анален свилен (или памучен) конец 
Вградување на свилен (или памучен) конец на анална фистула, не специфицирано поинаку 
 

32166-01 Прилагодување на анален свилен (или памучен) конец 

32166-02 Отстранување на анален свилен (или памучен) конец 

32212-00 Апликација на формалин на аноректална регија 
 
Забелешка: Се врши за лекување на радијациски проктитис 

 

930 Процедури за инцизија на ректум или анус 
90338-00 Инцизија на ректум или анус 

Анална сфинктеротомија (дорсална)(латерална) 
Аноректална миотомија 
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ДЕСТРУКЦИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

Декомпресија на атрезија на анус 
Фистулотомија 
Инцизија на анална фисура/ фистула 
Проктотомија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• анална дилатација (32153-00 [940]) 

• ексцизија на анален: 

• полип (32142-01 [933]) 

• фиброепиталијален полип (32142-00 [933]) 
 

32114-00 Растоварување на ректална стриктура, per-анално 
Дилатација на ректална стриктура 
 

32147-00 Инцизија на перианален тромб 
Инцизија на екстерни тромбозирани хемороиди 

  
32174-00 Дренажа на интраанален абсцес 

32174-01 Дренажа на перианален абсцес 

32174-02 Дренажа на исхиоректален абсцес 

931 Процедури на деструкција на ректум или анус 
32135-02 Лигација со гумена преврска за пролапс на ректална слузокожа 

 
32135-03 Деструкција на пролапс на ректална слузокожа 

 
Вклучува: каутеризаија 
                   криотерапија 
                   терапија со инфрацрвени зраци 

 
30479-01 Ендоскопска ласерска терапија на ректум 

Ендоскопска ласерска терапија за ректална: 

• бенигна васкуларна лезија 

• неоплазија 

• стриктура 
 

90312-00 Електрокоагулација на ткиво на ректум 
Електрокоагулација на лезија на ректум 
 
Не вклучува:  онаа за крварење (постоперативна) (90345-00 [931]) 
 

90312-01 Криотерапија на ткиво на ректум 
Криохирургија на лезија на ректум 
 
Не вклучува:  онаа за: 

• крварење (постоперативно) (90345-00 [931]) 

• ректален мукозен пролапс (32135-03 [931]) 
 
 

90345-00 Контрола на крварење на ректум или анус 
Контрола на постоперативно крварење на ректум или анус 

932 Ректална или анална биопсија 
30071-01 Ректална сукциска биопсија 

 
Забелешка: Се врши за Hirschsprung-ова болест 
 

32096-00 Биопсија на ректум со полна дебелина 
Биопсија на периректално ткиво 
Длабока делумна биопсија на ректум 
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Не вклучува: биопсија на ректум со аспирација (30071-01 [932]) 
 

30075-34 Биопсија на анус 
Биопсија на перианално ткиво 
 
Не вклучува:  онаа со испитување на анус и ректум (32171-01 [928]) 
 

933 Ексцизија на лезија или ткиво на ректум или анус 
32099-00 Субмукозна ексцизија на лезија или ткиво на ректум, per-анално  

 
32103-00 Ексцизија на лезија или ткиво на ректум со стереоскопска ректоскопија,per-анално  

32108-00 Транссфинктерна ексцизија на лезија или ткиво на ректум 

32111-00 Ексцизија на ректална слузокожа за ректален пролапс 
Процедура по Delorme 
 
Вклучува: пликација на ректален мускул 
 

90341-00 Друга ексцизија на лезија на ректум 
Ексцизија на периректална лезија или ткиво 
 
Не вклучува:  ендоскопска ректална полипектомија (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911]) 
                         ексцизија: 

• per-анална субмукозна (32099-00 [933]) 

• трансфиктерна (32108-00 [933]) 
 

32142-00 Ексцизија на анална кожна приврска 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• колоноскопија (32087-00, 32093-00 [911]) 

• хемороидектомија (32138-00 [941]) 

• сигмоидоскопија: 

• флесибилна (32087-00 [911]) 

• ригидна (32078-00, 32081-00 [910]) 

 
32142-01 Ексцизија на анален полип 

 
Не вклучува:  онаа со: 

• колоноскопија (32087-00, 32093-00 [911]) 

• сигмоидоскопија: 

• флесибилна (32087-00 [911]) 

• ригидна (32078-00, 32081-00 [910]) 

 
32177-00 Отстранување на анална брадавица 

 
Не вклучува:  онаа преку ендоскопија (90315-00 [933]) 

 
32105-00 Ексцизија на полна дебелина на аноректална лезија или ткиво, per-анално 

90315-00 Ендоскопска ексцизија на лезија или ткиво на анус 
Ендоскопска деструкција на лезија или ткиво на анус 
 
Не вклучува:  ендоскопска ексцизија на анален: 

• полип (32078-00, 32081-00 [910]), 32087-00, 32093-00 [911]. 
• Фиброепителијален полип (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911] 
 

90315-01 Ексцизија на други лезии на ткиво на анус 
Аноректална миектомија 
Деструкција на лезија или ткиво на анус 
Ексцизија на анална: 

• Фисура 

• Фистула, не специфицирано поинаку 
 

Не вклучува:  ексцизија на анална фистула вклучувајќи механизам на сфинктер (32159-00, 32162-00 [937]) 
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934 Ректосигмоидектомија или проктектомија 
32122-00 Перинеална ректосигмоидектомија 

 
32030-00 Ректосигмоидектомија со формирање на стома 

Процедура по Hartmann 

 
32047-00 Перинеална проктектомија 

 
Не вклучува:  онаа со абдоминална ресекција (32039-00 [934]) 
  

32039-00 Абдоминоперинеална проктектомија 
Абдоминоперинеална ресекција на ректум 
 
Вклучува: формирање на стома 
 
Не вклучува : онаа со потполна колектомија (32015-00 [936]) 
  

32060-00 Ресторативна проктектомија 
Мукозна проктектомија 
 
Вклучува: затворање на постоечка илеостомија 

Непроодна (затворена) илеостомија 
Формирање на илеален резервоар 
илео-анална анастомоза 
изолација и ресекција на црева 
мукосектомија 
ректална ресекција 
 

Не вклучува : обновување на континуитет на црева по Hartmann процедура (32033-00 [917]) 
 

 

43993-01 Дефинитивна ресекција на црева и анастомоза со pull-through 
Duhamel retrorectal pull-through procedure 
Soave ендоректална  pull-through  процедура 
 
Вклучува: затворање на постоечка стома 

Формирање на стома (defunctioning) (diverting) (protective) (temporary) 
Повеќекратни биопсии на frozen sections 

 
Забелешка: Се врши за Hirschsprung-ова болест (аганглиоза на колон)(конгенитален мегаколон).  
Има голем број на pull through техники- најчестите се процедури по Duhamel и Soave.  
Процедурата по Duhamel (и нејзините модификации) е ретроректална pull-through со side-to-side 
анастомоза.  
Анастомозата формира ректална крипта која се состои од аганглиониран внатрешен ѕид и нормален 
ганглиониран заден ѕид.  
Процедурата по Soave (и нејзините модификации) вклучува ресекција на аганглионираните црева,  
со исклучок на најоддалечениот ректум каде се отстранува само мукозата.  
Мукозата на ректумот се отстранува преку анусот и  
ганглионалниот колон се “провлекува” од останатиот каф на ректалниот мускул до точка  
веднаш над анусот (аноректална линија), каде што се шие во местото.  
Во некои случаеви на потполна аганглионоза на колонот, цревната ресекција  
може да се протегне и до илеумот и да вклучи илео-анална pull through процедура со side-to-side илео-
колична анастомоза.  
Оваа процедура може да се реализира во една фаза. Исто така може да биде втора фаза на дво-фазна 
процедура, кога првата извршена процедура била колостомија (понекогаш и се нарекува нивелирачка 
“leveling” колостомија.  

 
Не вклучува: ресторативна проктоколектомија со илеален резервоар (32051 [936]) 

 

935 Предна ресекција на ректум 
 
 
32024-00 

Вклучува: затворена стома 

 
Висока ресторативна предна ресекција на ректум со интраперитонеална анастомоза 

 
Забелешка: Анастомоза се врши >10 см. од аноректален спој 

 
32025-00 Ниска ресторативна предна ресекција на ректум со екстраперитонеална анастомоза 
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Забелешка: Анастомоза се врши ≤10 см. од аноректален спој 
 

32026-00 Ниска ресторативна предна ресекција на ректум со колоанална анастомоза 
 
Забелешка: Анастомоза се врши ≤ 6см. од аноректален спој 

 
32028-00 Ултра ниска ресторативна предна ресекција на ректум со зашиена колонална 

анастомоза  
Проктосигмоидектомија со колоанална анастомоза 
 

Вклучува: потполна мезоректална ексцизија 
 
Забелешка: Анастомоза се врши ≤ 6 см. од аноректален спој 
 

936 Потполна проктоколекомија 
32015-00 Потполна проктоколектомија со илеостомија 

 
Не вклучува : онаа со анастомоза (32051 [936]) 

 
32051-00 Потполна проктоколектомија со илеоанална анастомоза  

Ресторативна проктоколектомија 
 
Вклучува: формирање на илеален резервоар 

 
32051-01 Потполна проктоколектомија со илеоанална анастомоза и формирање на 

привремена илеостомија 
Ресторативна проктоколектомија со формирање на привремена илеостомија 

 
Вклучува: формирање на илеален резервоар 

 

937 Други процедури на ексцизија на ректум или анус 
32159-01 Вградување на свилен (или памучен) конец за анални фистули на пониската 

половина на механизмот на анален сфинктер 
 

32162-01 Вградување на свилен (или памучен) конец за анални фистули на повисоката 
половина на механизмот на анален сфинктер 
 

32159-00 Ексцизија на анални фистули на пониската половина на механизмот на анален 
сфинктер 
 

32162-00 Ексцизија на анални фистули на повисоката половина на механизмот на анален 
сфинктер 
 

32159-02 Вградување на свилен (или памучен) конец и ексцизија на анални фистули на 
пониската половина на механизмот на анален сфинктер 
 
Не вклучува : ексцизија на анална фистула вклучувајќи пониска половина на механизам на анален 

сфинктер без вградување на свилен (или памучен) конец (32159-01 [937]) 
вградување на свилен (или памучен) конец за анална фистула вклучувајќи пониска 
половина на механизам на анален сфинктер без ексцизија на анална фистула (32159-01 
[937]) 

 
 

32162-02 Вградување на свилен (или памучен) конец и ексцизија на анални фистули на 
повисоката половина на механизмот на анален сфинктер 
 
Не вклучува : ексцизија на анална фистула вклучувајќи повисока половина на механизам на анален 

сфинктер без вградување на свилен (или памучен) конец (32162-00 [937]) 
вградување на свилен (или памучен) конец за анална фистула вклучувајќи повисока 
половина на механизам на анален сфинктер без ексцизија на анална фистула (32162-01 
[937]) 
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ПОПРАВКА 
 

 

 

938 Анопластика или аноректопластика 
32123-00 Анопластика 

Корекција на анална стеноза (стриктура) 
Поправка на анус, не специфицирано поинаку 
Поправка на атрезија на анус (cut back) процедура 
 

43963-00 Аноректопластика со перинеален пристап 
Анална транспорзиција 
Задна сагитална аноректопластика со перинеален пристап 

 
43966-00 Аноректопластика со лапаротомија 

Задна сагитална аноректопластика со лапаротомија 

939 Поправка на екстрофија на клоака 
43882-00 Примарно поправка на екстрофија на клоака (абдоминален дефект) 

 

Вклучува: формирање на стома 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Поправка на атрезија на анус (32123-00 [938]) 
 
Не вклучува : примарно поправка на екстрофија на мочен меур (37050-00 [1106]) 

 
43882-01 Секундарно поправка на екстрофија на клоака 

 
Не вклучува : секундарно поправка на екстрофија на мочен меур (37842-00 [1106]) 
 

43969-00 Потполно поправка на трајна клоака со перинеален пристап 
 

Не вклучува : онаа со цревна вагинопластика (43969-01 [939]) 

 
43969-01 Потполно поправка на трајна клоака со лапаротомија 

 

Вклучува: цревна вагинопластика 

940 Други процедури на поправка на ректум или анус 
90342-00 Хируршки конци за лацерација на ректум 

 
90313-01 Мануелна репозиција на ректален пролапс 

32131-00 Перинеално поправка на ректокела 
Трансанално поправка на ректокела 

 
32117-00 Абдоминална ректопексија 

 
Забелешка: Се врши за ректален пролапс 

 
90313-00 Друго поправка на ректум 

90342-01 Хируршки конци за лацерација на анус 

32153-00 Дилатација на анус 
 

Вклучува: дилатација на анлен сфинктер 
                   Дезимпактирање на фецес 

 
32126-00 Сфинктеропластика 

 

Забелешка: Се врши за анална инконтиненција или анална фисура  

 
32165-00  Поправка на анални фистули со рез на ректална слузокожа 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

90769-00 Вградување на сфинктер на вештачки црева 
 

Не вклучува : прилагодување или замена (90769-01 [940]) 

 
32206-00 Вградување на пејсмејкер на нов сфинктер грацилис 

Вградување на: 

• Електричен анален стимулатор и електроди 

• Всадлив (имплантибилен) генератор на пулс 
 
Вклучува: онаа по претходна грацилопластика 

 
32210-01 Прилагодување на пејсмејкер на нов сфинктер грацилис 

Прилагодување на: 

• Електричен анален стимулатор 

• Всадлив (имплантибилен) генератор на пулс 
Релоцирање на електроди (изводи) за пејсмејкер за нов сфинктер грацилис 
 
Не вклучува : тестирање (репрограмирање) на имплантиран анален пејсмејкер (90770-00 [1859]) 

 
32210-00 Замена на пејсмејкер на нов сфинктер грацилис 

Замена на: 

• Електричен анален стимулатор 

• Всадлив (имплантибилен) генератор на пулс 

 
90769-02 Отстранување на сфинктер на вештачки црева 

 
Не вклучува : онаа за замена (90769-01 [940]) 

 
32210-02 Отстранување на пејсмејкер на нов сфинктер грацилис 

Отстранување на: 

• Електричен анален стимулатор 

• Всадлив (имплантибилен) генератор на пулс 
 

Не вклучува : онаа со замена (32210-00 [940]) 

 
32203-00 Анална или перинеална грацилопластика 

Динамична грацилопластика 
Трансплатација на мускус грацилис 
 
Забелешка: Се врши за анална инконтиненција 
 

Не вклучува : грацилопластика за ревизија (32203-01 [940]) 

 
90769-01 Ревизија на сфинктер на вештачки црева 

 

Вклучува: прилагодување 
                   Замена  
 

32203-01 Ревизија на анална или перинеална грацилопластика 
 

Вклучува: флексирање (обвивање) на мускул грацилис 

 

941 Процедури за хемороиди 
32132-00 Склеротерапија за хемороиди 

Инјектирање на хемороиди 

 
32135-00 
▼0942 

Лигација со гумена преврска за хемороиди 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• криохирургија (32135-01 [941]) 
• терапија со инфрацрвени зраци (32135-01 [941]) 
• склеротерапија (32132-00 [941]) 
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ЦРН ДРОБ 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

32135-01 Деструкција на хемороиди 
 

Вклучува: каутеризација 
                   криотерапија 
                   терапија со инфрацрвени зраци  
 
Не вклучува : ласерска хемороидектомија (32138-01 [941]) 
 
 

32138-00 Хемороидектомија 
Ексцизија на екстерни тромбозирани хемороиди  
 

Вклучува: ексцизија на анални фиброепителијални полипи 
 
Не вклучува : хемороидектомија: 

• Ласерска (32138-01 [941]) 

• Со степлер (32138-02 [941]) 
 
 

32138-01 Ласерска хемороидектомија 

32138-02 Хемороидектомија со степлер 

942 Други процедури на ректум или анус 
90314-00 Други процедури на ректум 

 
90316-00  Други процедури на анус 

951 Процедури за апликација, вградување или отстранување на црн дроб 
90347-00 Аликација на терапевтски агенс во црн дроб 

90319-01 Перкутана аспирација на црн дроб 
 
Не вклучува : перкутана биопсија на црн дроб (30409-00 [953]) 
                          Онаа  за абсцеси, хематом или циста (30224-01 [987]) 

 

952 Процедури на инцизија на црн дроб  
30431-00 Абдоминална дренажа на абсцеси на црн дроб 

 
30433-00 Абдоминална дренажа на мултиплицирани абсцеси на црн дроб 

30416-00 Лапароскопска марсупијализација на циста на црн дроб 

30417-00 Лапароскопска марсупијализација на мултиплицирани цисти на црн дроб 

953 Процедури на ексцизија на црн дроб 
30409-00 Перкутана (затворена) биопсија на црн дроб 

Затворена иглена биопсија на црн дроб 
 
Не вклучува : трансјугуларна биопсија на црн дроб (90298-00 [953]) 

 
30412-00 Интраоперативна иглена биопсија на црн дроб 
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ПОПРАВКА 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

Не вклучува : онаа со постепена лапаротомија за лимфом (30384-00 [985]) 

 
30411-00 Интраоперативна биопсија на црн дроб 

 
Вклучува: клинеста ексцизија 
 
Не вклучува : онаа со постепена лапаротомија за лимфом (30384-00 [985]) 

 
90298-00 Трансјугуларна биопсија на црн дроб 

30414-00 Ексцизија на лезија на црн дроб 
Ресекција на конгенитална циста на црн дроб 
Субсегментална ресекција на црн дроб 
 
Не вклучува : хидатидна циста на црн дроб (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955]) 
 
 

30415-00 Сегментална ресекција на црн дроб 

30418-00 Лобектомија на црн дроб 
 
Не вклучува : проширена лобектомија на црн дроб (30421-00 [953]) 

 
30421-00 Трисегментална ресекција на црн дроб 

Проширена лобектомија на црн дроб 
 

90346-00 Потполна хепатектомија 

954 Процедури на поправка на црн дроб 
30422-00 Поправка на површинска трауматска лацерација на црн дроб 

 
Забелешка: Се врши за мала или умерена трауматична лацерација за црн дроб [ < 10 см. долгa и < 3 см.  
длабока] 

 
 

30425-00 Поправка на длабока или повеќекратна трауматска лацерација на црн дроб 
 

Вклучува: дебридман 
 
Забелешка: Се врши за голема трауматична лацерација за црн дроб [ ≥ 10 см. долгa и ≥ 3 см.  длабока] со 
значителна дисрупција на хепатична паренхима 

 
90317-00 Трансплантација на црн дроб 

90318-00 Друго поправка на црн дроб 

955 Процедури за хидатидна циста на црн дроб 
30434-00 Евакуација на хидатидна циста на црн дроб  

 
Вклучува: хируршки конци на билијарни радикули 

 
30436-00 Евакуација на хидатидна циста на црн дроб со оментопластика или мијелопластика  

30438-00 Ексцизија на хидатидна циста на црн дроб со дренажа и ексцизија на ткиво на црн 
дроб 

956 Други процедури на црн дроб 
30419-00 Криотерапија на црн дроб 

Криотерапија на тумор на црн дроб   

 



 Процедури на дигестивен систем 

190  

 

ЖОЛЧКА И БИЛИЈАРЕН ТРАКТ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

 
 
 
 

50950-00  Радиофрекфентна аблација на црн дроб 
Радиофрекфентна аблација на тумор на црн дроб 
 

90299-00 Друга деструкција на црн дроб 
Интерстицијална ласерска коагулација на тумор на црн дроб 
 

90319-00 Други процедури на црн дроб 

957 Испитување на жолчка или билијарен тракт 
30442-00 Холедохоскопија 

 

Не вклучува : онаа со: 

• Дилатација (30452-00 [971]) 

• Отстранување на калкулус (30452-02 [959]) 

• Стентирање (30452-01 [958]) 

 
30439-00 Интраоперативна холангиографија 

Холангиографија со боење директно инектирано во билијарниот канал, интраоперативно 
Директна интраоперативна холангиографија 

 
30440-00 Перкутана трансхепатична холангиографија 

Холангиографија со боење инектирано преку кожа и во црн дроб 
 
Не вклучува : онаа со: 

• Билијарна дренажа (30440-01 [963]) 

• Дилатација (90374-00 [971]) 

• Екстракција на калкулус (30450-00 [959]) 

• Отстранување на стент (90373-02 [960]) 

• Стентирање (90373-00 [958], 90373-01 [960]) 
 
 

90372-00 Перкутана трансјејунална холангиографија 
Холангиографија со боење инектирано преку кожа и во јејунум 
 
Не вклучува : онаа со: 

• Билијарна дренажа (30440-01 [963]) 

• Дилатација (90374-00 [971]) 

• Екстракција на калкулус (30450-00 [959]) 

• Отстранување на стент (90373-02 [960]) 

• Стентирање (90373-00 [958], 90373-01 [960]) 

 
30484-01 Ендоскопска ретроградна холангиографија (ERC) 

 
Вклучува: биопсија 
                   Деструкција на лезија           
                   Ексцизија на лезија 
 
 
                    

30484-00 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија (ERCP) 
 
 
Вклучува: биопсија 
                   Деструкција на лезија           
                   Ексцизија на лезија 
 
 
Не вклучува : ендоскопска ретроградна панкреатографија (30484-02 [974]) 

 

на билијарен тракт 

на билијарен тракт 
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АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 

 

958 Стентирање на билијарен тракт или канал на панкреас 
30491-01 Ендоскопско стентирање на канал на панкреас  

 
Вклучува: дилатација 
                   Онаа преку ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија [ERCP] 
 

90373-00 Перкутано стентирање на билијарен тракт 
 

Вклучува: дилатација 
 
Не вклучува : онаа за замена (90373-01 [960]) 
 

                    
30452-01 Холедохоскопија со стентирање 

 
Вклучува: дилатација 
                
Не вклучува : онаа за замена (30451-02 [960]) 

 
30491-00 Ендоскопско стентирање на други делови од билијарен тракт 

 
Вклучува: дилатација 
                   Вградување на назобилијарен тубус 
                   Онаа преку ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија [ERCP] 
 
Не вклучува : онаа за замена (30451-02 [960]) 

 
90337-00 Друго стентирање на билијарен тракт 

Хепатохоледохостомија 
 
Не вклучува : онаа за замена (30451-00 [960]) 
                         Онаа со експлорација на заедничкиот билијарен тракт (30454-00 [963]) 
 

959 Ендоскопско и перкутано отстранување на калкулус 
30452-02 Холедохоскопија со отстранување на калкулус 

 
30450-00 Екстракција на калкулус од билијарен тракт со техники за визуелизација   

Перкутана екстракција на билијарен калкулус 
 

Вклучува: онаа преку: 

• Т –тубусен тракт 
• Трансхепатичен тубус 

• Трансјејунален тубус 

• Трансхепатичен тубус 

• Трансјејунален тубус 
 

960 Отстранување и замена на билијарен стент 
90373-01 Перкутана замена на билијарен стент 

 
30451-02 Ендоскопска замена на билијарен стент 

 
Вклучува: онаа преку ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија [ERCP] 
 

30451-00 Друга замена на билијарен стент 

90373-02 Перкутано отстранување на билијарен стент 

30451-03 Ендоскопско отстранување на билијарен стент 
 
Вклучува: онаа преку ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија [ERCP] 

 
30451-01 Друго отстранување на билијарен стент 
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ДЕСТРУКЦИЈА 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

961 
 

Други процедури на апликација, вградување или отстранување на жолчка или 
билијарен канал 

90348-00 Перкутана аспирација на жолчка 

962 Процедури на деструкција на билијарен тракт и жолчка 
90956-00 Екстракорпорална литотрипсија со шок (ESWL) на билијарен тракт  

 
90957-00 Екстракорпорална литотрипсија со шок (ESWL) на жолчка 

963 Инцизија на жолчка, билијарен тракт или Oddie сфинктер 
30440-01 Перкутана билијарна дренажа 

 

Вклучува: трансхепатична           холангиографија 
                   Трансјејунална   

 
30485-00 Ендоскопска сфинктеротомија 

 
Вклучува: онаа преку ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија [ERCP] 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Вградување на стент (30491-00 [958]) 

• Замена на стент (30451-02 [960]) 

 
30485-01 Ендоскопска сфинктеротомија со екстракција на калкулус од заеднички жолчен канал 

 
Вклучува: онаа преку ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија [ERCP] 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Вградување на стент (30491-00 [958]) 

• Замена на стент (30451-02 [960]) 

 
30458-01 Инцизија на Oddi сфинктер 

 
Вклучува: холедохотомија 

 
30458-03 Отстранување на калкулус од жолчен канал од Oddi сфинктер 

 

Вклучува: холедохотомија 

 
30454-00 Холедоктомија 

Експлорација на заеднички билијарен канал 
 
Вклучува: вградување на тубус (стент)  
                   Отстранување на калкулус 
 
Не вклучува : онаа со: 

• Холецистектомија (30449-00,30454-01,30455-00 [965) 

• Инцизија на Oddie сфинктер (30458-01 [963]) 

• Отстранување на калкулус на билијарен канал од Oddie сфинктер (30458-03 
[963]) 

• Поправка на : 

• Канал на панкреас (30458-05 [971]) 

• Oddie сфинктер (30458-04 [971]) 
                         
 

30457-00  Интрахепатична холедоктомија со отстранување на интрахепатичен калкулус од 
жолчен канал 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
 

 

30375-26 Холецистотомија 

964 Биопсија на жолчка, билијарен канал или  Oddie сфинктер 
30094-04 Перкутана иглена биопсија на жолчка или жолчен канал 

 
30075-15 Биопсија на жолчка или жолчен канал 

30458-00 Биопсија на Oddi сфинктер 

965 Холецистектомија  
30445-00 Лапароскопска холецистектомија 

 
30446-00 Лапароскопска холецистектомија кон отворена холецистектомија 

30448-00 Лапароскопска холецистектомија со отстранување на кулкус од заеднички жолчен 
канал со цистичен канал 
 

30449-00 Лапароскопска холецистектомија со отстранување на кулкус од заеднички жолчен 
канал со лапароскопска холедоктомија 
 

30443-00 Холецистектомија 

30454-01 Холецистектомија со холедоктомија 
 

Вклучува: онаа со отстранување на калкулус 
 
Не вклучува : онаа преку лапароскопија (30449-00 [965)  

 
30455-00 Холецистектомија со холедоктомија и билијарна анастемоза на црева 

 
Вклучува: отстранување на калкулус 

 

966 Ресекција на хепатичен канал или порта хепатис  
  

Вклучува: анастомоза на: 

• Билијарен тракт 
• црева 

 
30461-00 Радикална ресекција на порта хепатис 

Холецистогастростомија 

 
30463-00 Радикална ресекција на канал на црн дроб 

Радикална ресекција на: 

• Заеднички хепатичен канал 

• Леви и десни хепатични канали 
 

30464-00 Радикална ресекција на канал на црн дроб со рецесија на сегмент на црн дроб 
Радикална ресекција на: 

• Заеднички хепатичен канал 

• Леви и десни хепатични канали        со делумна или целосна ресекција на сегмент на црн дроб 
 
 

967 Ресекција на холедохална циста 

 
 

 43972-00 

 

Вклучува: анастомоза на црева 

 
Ресекција на холедохална циста со анастомоза на заеднички жолчен канал  

43975-00 Ресекција на холедохална циста со анастомоза на спојот или над спојот на канали на 
црн дроб 
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ПОПРАВКА 
 

 

 

968 Други процедури на ексцизија на жолчка, билијарен канал или Oddie сфинктер 
30458-02 Локална ексцизија на лезија на Oddi сфинктер 

Ексцизија на тумор: 

• Дуоденална 

• Периампуларна 
 

Вклучува: холедохотомија 

 

969 Стома на жолчка или билијарен канал 
30375-05 Холецистотомија 

 
30460-00 Холецистодуоденостомија 

30460-01 Холецистоентеростомија 
Холецистоколостомија 
Холецистоилеостомија 
 
Не вклучува : холецистодуоденостомија (30460-00 [969) 
                         холецистојејуностомија (30460-08 [970]) 
 
 

30460-02 Холецистопанкреатостомија 

30460-03 Холедоходуоденостомија 

30460-04 Холедохојејуностомија 

30460-05 Холедохоентеростомија 
 
Не вклучува : онаа со панкреатикодуоденектомија (30584-00 [978) 
 

30460-06 Холедохопанкреатостомија 

30460-07 Хепатикоентеростомија 

43978-00 Портоентеростомија 
Kasai процедура 
 
Забелешка: Се врши за билијарна атрезија 

970 Бајпас по Roux 
30460-08 Интестинобилијарен бајпас по Roux 

Холецистојејуностомија 

 
30466-00 Бајпас на левиот канален систем на црн дроб со јамчест инструмент по Roux до 

периферен канален систем 
 

30467-00 Бајпас на десниот канален систем на црн дроб со јамчест инструмент по Roux до 
периферен канален систем 

971 
 

Друго поправка на Oddi сфинктер, канал на панкреас, жолчка или билијарен 
тракт 

30458-04 Поправка на Oddi сфинктер 
 
Вклучува: холедохотомија 

  
30458-05 Поправка на сфинктер на канал на панкреас  

• Септопластија на канал на панкреас 

• Панкреатска сфинктеропластика 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

Поправка на септум на канал на панкреас 

 
Вклучува: холедохотомија 

 
90374-00 Перкутана дилатација на билијарен тракт 

Перкутана дилатација на билијарна стриктура 
 
Не вклучува : онаа со стентирање (90373-01 [958]) 
 

30452-00 Холедохоскопија со дилатација 
Ендоскопска дилатација на стриктура на заеднички билијарен канал 
 
Не вклучува : онаа со стентирање (30452-01 [958]) 
 

30494-00 Ендоскопска дилатација на други делови на билијарниот тракт 
Ендоскопска дилатација на билијарна стриктура 

 
Не вклучува : онаа со стентирање (30491-00 [958]) 

 
30472-00 Поправка на канал на црн дроб 

 
Забелешка:  Се врши за фистула 

 
30472-01 Поправка на заеднички жолчен канал 

 
Забелешка:  Се врши за фистула 

 
Не вклучува : онаа со дилатација: 

• Ендоскопска (30452-00 [971]) 

• Перкутана (90374-00 [971]) 
Онаа за стриктура: 

• Ендоскопска(30452-00 [971]) 

• Перкутана (90374-00 [971]) 

 
30469-00 Поправка на билијарна стриктура 

 

Не вклучува : онаа со дилатација: 

• Ендоскопска (30452-00, 30494-00 [971]) 

• Перкутана (90374-00 [971]) 

 
90342-03 Поправка на лацерација на жолчка 

90320-00 Друго поправка на жолчка 

90321-00 Друго поправка на билијарен тракт 

972 Процедури за портална хипертензија 
30602-00 Вградување на портокавален шант 

 
30603-00 Вградување на мезокавален шант 

30605-00 Вградување на спленоренален шант 

30606-01 Прешивување на гастрични варикози 
 
Вклучува: деваскуларизација 

 

973 Други процедури на жолчка или билијарен тракт 
90322-00 Други процедури на жолчка 

 
90323-00 Други процедури на билијарен тракт 
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ПАНКРЕАС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ИНЦИЗИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
 

 

974 Испитување на панкреас 
30439-01 Интраоперативна панкреатографија 

 
30484-02 Ендоскопска ретроградна панкреатографија (ERP) 

 
Вклучува: биопсија 
                   Деструкција на лезија                      на билијарен тракт 
                   Ексцизија на лезија  

 

975 Процедури на апликација, вградување или отстранување на панкреас 
90349-00 Ендоскопско отстранување на калкулус на панкреас 

976 Процедури на инцизија на панкреас 
30575-00 Инцизија и дренажа на абсцес на панкреас 

 
30375-14 Инцизија и дренажа на панкреас 

30375-27 Марсупиализација на циста на панкреас 

30581-00 Експлорација на панкреас 
 

• Не вклучува : онаа со ексцизија на лезија на панкреас (30578-00 [979]) 

 

977 Биопсија на панкреас 
30094-05 Перкутана иглена биопсија на панкреас 

 
30075-16 Биопсија на панкреас 

978 Панкреатоктомија 
30593-00 Панкреатектомија 

 
30583-00 Дистална панкреатектомија 

30593-01 Панкреатектомија со спленектомија 

30584-00 Панкреатикодуоденоктомија со формирање на стома 
 
Вклучува : холедохоентеростомија 
                     Гастројејуностомија 
                    Панкреатикојејунстомија 
                    Презервација на пилорус 

979 Други процедури за ексцизија на панкреас 
30578-00 Ексцизија на лезија на панкреас 

 
Вклучува: испитување 
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ПОПРАВКА 
 

 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 
АБДОМЕН, ПЕРИТОНЕУМ И ОМЕНТУМ 
 
Вклучува: празнина на карлица 
 

АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
 

30577-00 Голема панкреатична или ретропанкреатична дисекција 
 
Забелешка:  Се врши за: 

• Формирање на абсцес 

• Некроза на панкреас 
 

•  

980 Анастомоза на панкреас 
  

Забелешка:  Се врши за: 

• Циста на панкреас 

• Панкреатитис  
 
 
Не вклучува : холецистопанкреатостомија (30460-02 [969]) 
                          холедохопанкреатостомија (30460-06 [969]) 

 
30586-00 Анастомоза на панкреас до дуоденум 

30586-01 Анастомоза на панкреас до стомак 

30587-00 Анастомоза на панкреас до јамчест инструмент по Roux до јејунум 
 
Не вклучува : онаа со панкреатикодуоденектомија (30584-00 [978]) 

 
30589-00 Панкреатикојејуностомија  

 
Не вклучува : онаа со: 

• Анастомоза до јајчест инструмент по Roux до јејунум (30587-00 [980]) 

• Панкреатикодуоденектомија (30584-00 [978]) 

981 Други процедури за поправка на панкреас 
90324-00 Трансплантација на панкреас 

 
90325-00 

 
Друго поправка на панкреас 

982 Други процедури на панкреас 
90326-00 Други процедури на панкреас 

983 
 

Процедури за апликација, вградување или отстранување на абдомен, 
перитонеум или оментум 

30406-00 Абдоминална парацентеза 
 

90347-02 Апликација на терапевтски агенс во перитонеална празнина 
Инјектирање на терапевтска супстанца со локално делување во перитонеална празнина 
 

90347-01 Апликација на воздух во перитонеална празнина 

30408-00 Вградување на перитонеовенозен шант 
Вградување на Le Veen шант 
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ИНЦИЗИЈА 
 

 

 

 

984 Лапароскопија 
30390-00 Лапароскопија 

Дијагностичка (експлораторна) лапароскопија 

985 Лапаротомија 
30373-00 Експлораторна лапаротомија 

 
Вклучува: биопсија 
 

Не вклучува : експлорација во тек на интраабдоминална хирургија – кодот се изостава 
 

 
30385-00 
▼0942 

 

Постоперативно повторно отварање на место на лапаротомија 
 
Забелешка:  Се врши за контрола на постоперативно крварење 

 
35726-01 Утврдување на степен на лапаротомија 

Биопсија, ексцизија или мострирање на: 

• Лимфен јазол 

• Оментум 

• Перитонеално ткиво 
Мострирање на ткиво за да се востанови ширење на малигно заболување 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Хистеректомија (35653,35667-00 [1268], 35667-01 [1269]) 
 

Не вклучува : постепена лапаротомија за : 

• Гинеколошка малигност (35723 [810]) 

• Лимфом (30384 -00 [985]) 

 
30384-00 Утврдување на степен на лапаротомија за лимфом 

Утврдување на степен за лимфом 
 
Вклучува: биопсија на: 

• Црн дроб 

• Лимфен јазол 
овариопексија 
спленектомија 

 

986 Дивизија на абдоминални атхезии 
▼0047 Дивизија на атхезии: 

• Пелвична 

• Перитонеална  
 

30393-00 Лапароскопска поделба на абдоминални атхезии 
 

30378-00 Поделба на абдоминални атхезии 
 
Вклучува: вградување на долг цревен тубус 

987 Други процедури за инцизија на абдомент, перитонеум или оментум 
30224-01 Перкутана дренажа на интраабдоминални абсцеси, хематом или циста 

 
30224-02 Перкутана дренажа на ретроперитонеален абсцес 

30394-00 Дренажа на интраабдоминален абсцес, хематом или циста 
 
Вклучува: Абсцес, хематом или циста на апендикс 
                    
                   Fossa iliaca 
                   интраперитонеален  
                   карличен                            абсцес, хематом или циста 
                   субхепатичен 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 

 

                   субфреничен 
                   перитонитис 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• апендектомија (30571-00 [926]) 
 
Не вклучува : абсцес, хематом или циста на специфицирани интраабдоминални или карлични места 
класифицирани на друго место (види Индекс: Дренажа, абсцес по место; Дренажа, хематом, по место; 
Дренажа, циста, по место) 
                         Хидатидна циста на: 

• На орган на абдоминална празнина , не специфицирани на друго место (30434-
02, 30436-02 [1002]) 

• Црн дроб (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955]) 

• Перитонеум (30434-01,30436-01 [1002]) 
Перкутана дренажа на интраабдоминален абсцес, хематом или циста (30224-01 
[987]) 
Ретроперитонеален абсцес (30402-00, 30224-02 [987]) 

 
30397-00 Лапаростомија преку претходна хируршка рана 

 
Вклучува: промена на промена на завој или кесиња за дренажа  

 
 

30402-00 Дренажа на ретроперитонеален абсцес 
Дренажа на абсцес: 

• Екстраперитонеална 

• Паравертебрална 
 
Не вклучува : перкутана дренажа на абсцес (30224-02 [987]) 

 

 
90952-00 Инцизија на абдоминален ѕид 

Експлорација на абдоминален ѕид 
 
Не вклучува : експлораторна лапаротомија (30373-00 [985]) 

988 Биопсија на абдомент, перитонеум или оментум 
30094-06 Перкутана иглена биопскија на интраабдоминална маса 

 
30075-17 Биопсија на абдоминален ѕид или папок 

30075-37 Биопсија на перитонеум 
Биопсија на: 

• Мезентериум 

• Оментум 

989 Други процедури на инцизија на абдомен, перитонеум или оментум 
  

Не вклучува : хистеректомија со ретроперитонеална дисекција (35667-00 [1268]) 

 
30396-00 Дебридман и лаважа на перитонеална празнина 

Испирање за интраперитонеална сепса  
 
Вклучува:  отстранување на : 

• Ентерична содржина (на пр. фекален материјал)  

• Стран материјал 

 
43942-00 Ексцизија на епителен остаток на папок 

43945-00 Ексцизија на отворен жолчен канал  
 

Вклучува:  интестинална циста исполнета со жолчка (vitello интестинална циста) 
 

43948-00 Ексцизија на папочен гранулом 
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43987-01 Ексцизија на интраабдоминален невробластом 
Ексцизија на перитонеален неуробластом 

 
30321-00 Ексцизија на ретроперитонеална невроендокрина лезија 

30323-00 Ексцизија на ретроперитонеална невроендокрина лезија со ретроперитонеална 
дисекција 
 
Вклучува:  дисекција на 1 или два големи крвни сада 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• нефректомија (види блокови [1048], [1049], и [1053]) 
 

30392-00 Хируршко отстранување на што е можно поголема количина на интраабдоминални 
лезии 
Радикално отстранување на интраабдоминален тумор 
 
Вклучува:  оментектомија 

 
Не вклучува : онаа за невробластом (43987-01 [989]) 

 
90327-00 Ексцизија на конгенитална интраабдоминална лезија 

 
Вклучува:  ретроперитонеален тератом тумор 
 
Не вклучува : ексцизија на бронхогенична циста, преку торакотомија (43912-00 [545]) 
                          ретроперитонеална невроендокрина лезија (30321-00, 30323-00 [989]) 
 

90328-00 Ексцизија на лезија на перитонеално ткиво 
 
Не вклучува : отстранување на што е можно поголема количина на интраабдоминална лезија (30392-00                

[989]) 
                         оментектомија (96189-00 [989]) 

 
90328-01 Ексцизија на лезија на перитонеално ткиво со интестинална ресекција 

 
Не вклучува : отстранување на што е можно поголема количина на интраабдоминална лезија (30392-00 
[989]) 
оментектомија (96189-00 [989]) 

 
96189-01 Лапароскопска оментектомија 

Лапароскопска: 

• Епиплоектомија 

• Отстранување на оментум: 

• Комплетно 

• Поголемо  

• Помало  

• Не специфицирано поинаку 

• Делумно 

 
Не вклучува : биопсија (30075-37 [988]) 
                         отстранување на што е можно поголема количина на лезии: 

• интраабдоминално (30392-00 [989]) 

• карлично (35720-00 [1299]) 
во постепена лапаротомија (35726-01 [985]) 

 
96189-00 Оментектомија 

Епиплоектомија 
Отстранување на оментум: 

• комплетно 

• поголемо 

• помало 

• не специфицирано поинаку 

• делумно 

 
Не вклучува : биопсија (30075-37 [988]) 
                         отстранување на што е можно поголема количина на тумор: 

• интраабдоминално (30392-00 [989]) 
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• карлично (35720-00 [1299]) 
во постепена лапаротомија (35726-01 [985]) 
преку лапароскопија (96189-01 [989]) 

 
 

90450-00 Предна карлична егзентерација 
Предна карлична евисцерација 
 
Вклучува:  отстранување на: 

• Мочен меур 

• Фалопиеви туби  

• Јајници 

• Уретра 

• Матка 

• Вагина 

 
90450-01 Задна гарлична егзентерација 

Задна карлична евисцерација 
 
Вклучува:  отстранување на: 

• Анален канал 

• Фалопиеви туби  

• Јајници 

• Ректум 

• Сигмоиден колон 

• Матка 

• Вагина 
 

 
90450-02 Потполна карлична егзентерација 

990 Поправка на ингвинална хернија 
 Поправка на инфантилна хидроцела  

 

Вклучува:  графт 
                    протеза 
 
Не вклучува : онаа за инкарцерирана (опструирана) (конгестирана)хернија (30615-00 [997]) 
 

30609-02 Лапароскопско поправка на ингвинална хернија, еднострано 

30614-02 Поправка на ингвинална хернија, еднострано 

30609-03 Лапароскопско поправка на ингвинална хернија, двострано 

30614-03 Поправка на ингвинална хернија, двострано 

991 Поправка на феморална хернија  
 Вклучува:  графт 

                    протеза 
 
Не вклучува : онаа за инкарцерирана (опструирана) (конгестирана)хернија (30615-00 [997]) 

 
30609-00 Лапароскопско поправка на феморална хернија, еднострано 

 
30614-00 Поправка на феморална хернија, еднострано 

30609-01 Лапароскопско поправка на феморална хернија, двострано 

30614-01 Поправка на феморална хернија, двострано 
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992 Поправка на умбиликална, епигастрична или линеа алба (бела линија) хернија 
  

Вклучува:  графт 
                    протеза 
 
Не вклучува : онаа за инкарцерирана (опструирана) (конгестирана)хернија (30615-00 [997]) 

 
30617-00 Поправка на умбиликална хернија 

 

Не вклучува : поправка на езомфалос (види блок [924]) 
 

30617-01 Поправка на епигастрична хернија 

30617-02 Поправка на бела линија- хернија 

993 Поправка на место на инцизија на хернија 
 Херниопластика на место на инцизија 

Поправка на инкарцерирана, опструирана или конгестирана хернија на место на инцизија 
 
Не вклучува : поправка на парастомална хернија (30563 [997]) 

 
30403-00 Поправка на хернија на место на инцизија 

30405-00 Поправка на хернија на место на инцизија со мускулна транспозиција 

30405-01 Поправка на хернија на место на инцизија со протеза 

30405-02 Поправка на хернија на место на инцизија со ресекција на конгестирани црева 
 
Вклучува:  анастомоза 

994 Поправка на парастомална хернија 
30563-02 Поправка на парастомална хернија 

 
30563-03 Поправка на парастомална хернија со преместување на стоми 

996 Поправка на друга хернија на абдоменален ѕид 
 Поправка на: 

• инкарцерирана, опструирана, конгестирана или друга хернија на абдоминален ѕид 
• вентрална хернија 
 

Вклучува:  онаа по затворање на езмфалос или гастрохиза  
 

30403-01 Поправка на друга хернија на абдоминален ѕид 

30405-03 Поправка на друга хернија на абдоминален ѕид со мускулна транспозиција  

30405-04 Поправка на друга хернија на абдоминален ѕид со протеза 

30405-05 Поправка на друга хернија на абдоминален ѕид со ресекција на странгулирани црева 
 
Вклучува:  анастомоза 

 

997 Поправка на инкарцерирана, опструирана или конгестирана хернија 
 Поправка на инкарцерирана, опструирана или конгестирана хернија: 

• Дијафрагмална 

• Епигастрична 

• Феморална 

• Ингвинална 

• Linea alba 

• Обтуратор 

• Умбиликална 
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РЕВИЗИЈА 
 

30615-00 Поправка на инкарцерирана, опструирана или конгестирана хернија 
 
Не вклучува : онаа за: 

• Хернија на место на инцизија (види блок [993]) 

• Вентрална хернија (види блок [996]) 

 

998 Поправка на дијафрагмална хернија 
 Поправка на: 

• Хиатус хернија 

• Езофагеален хиатус 
 

Не вклучува : поправка на дијафрагмална хернија со фундопластика (30527-01, 30527-03, 30527-05 [886]) 
 

30601-00 Поправка на дијафрагмална хернија, абдоминален пристап 

30601-01 Поправка на дијафрагмална хернија, торакален пристап 
Торакоабдоминално поправка на дијафрагмална хернија 

 
30600-00 Поправка на трауматска дијафрагмална хернија 

43837-02 Поправка на дијафрагмална хернија со употреба на рез или вградување на протеза 
 
Вклучува : абдоминален 
                    Торакален                                       пристап    
                     Торакално-абдоминален   

 
Забелешка: Се врши за поправка на конгенитална дијафрагмална хернија 

1000 Други процедури за поправка на абдомен, перитонеум или оментум 
30399-00 Затворање на лапароскопија 

 
Вклучува : дренажа 
                    Отстранување на преврска и облоги 

 
30403-03 Повторно затворање на постоперативна дисрупција на абдоминален ѕид 

Провторно затворање на дехисцирана абдоминална рана од царски рез 

 
Не вклучува : хируршки конци за дехисцирана рана на утерус од царски рез (90478-00 [1344])  

 
30403-04 Одложено затворање на гранулациска абдоминална рана 

30403-05 Поправка на абдоминален ѕид по правење на миокутан рез 

30178-00 Затворање на секундарен дефект на абдомен со реконструкција на умбиликус 
 
Вклучува : липектомија 
 

90329-00 Друго поправка на абдомен 

90329-01 Друго поправка на перитонеум 

90329-02 Друго поправка на оментум 

90329-03 Друго поправка на мезентериум 

1001 Процедури на ревизија на абдомен, перитонеум или оментум 
 
90330-00 
▼0634 

 
Ревизија на шантот на цереброспинална течност на перитонеално место 
Ревизија на шант, дистално место: 

• Цистерноперитонеална 

• Лумбоперитонеална 

• Вентрикулоперитонеална 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

 

 
ДРУГИ И ПОВЕЌЕКРАТНИ МЕСТА НА  
ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 

1002 Процедури за хидатидна циста на перитонеум или абдоминалните органи 
 
30434-01 

 
Евакуација на перитонеална хидатидна циста 
 

30436-01 Евакуација на перитонеална хидатидна циста со оментопластика или миелопластика 

30434-02 Евакуација на хидатидна циста на абдоминален орган 
 
Не вклучува : онаа за црн дроб (30434-00, 30436-00 [955])  

 
30436-02 Евакуација на хидатидна циста на абдоминален орган со оментопластика или 

миелопластика 
 
Не вклучува : онаа за црн дроб (30436-00 [955]) 

1003 Процедури за гастрохиза 
  

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Поправка на тенко и дебело црево (43810 [900]) 
 

43867-00 Креирање на протезно кесе на гастрохиза 
Креирање на: 

• Силастично кесе за гастрохиза 

• Сило за гастрохиза 
 

43867-01 Процедура на втора фаза за гастрохиза со остранување на протеза и затворање 

43864-00 Примарно поправка на гастрохиза со кожа 

43864-01 Примарно поправка на гастрохиза со кожа, мускули и фасција 
 
Не вклучува : онаа за креирање на протезно кесе (43867-00 [1003]) 

1004 Други процедури на абдомен, перитонеум или оментум 
 
90331-00 
 

 
Други процедури на абдомен, перитонеум или оментум 

1005 Пенендоскопија 
▼0024  
11820-00 Панендоскопија преку капсула со минијатурна камера 

 
Ендоскопија со таблета со минијатурна камера 
Ендоскопија со капсула со минијатурна камера                                                                                              
Ендоскопија со гастроинтестинална капсула со минијатурна камера    
 

30473-00 Панендоскопија до дуоденум 
Дуоденоскопија 
Гастроскопија 
Езофагогастродуоденоскопија [EGD] 
 
Вклучува : поправка на Mallory-Weiss лацерација 
 

30473-02 Панендоскопија преку вештачка стома 
Гастроскопија преку вештачка стома 
Езофагогастродуоденоскопија [EGD] преку вештачка стома 
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АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 

 
Вклучува : поправка на Mallory-Weiss лацерација 
 
Не вклучува : дуоденоскопија преку вештачка стома (32095-00 [891]) 
                          ендоскопско испитување на тенки црево преку  вештачка стома (32095-00 [891]) 

 
30473-05 Панендоскопија до илеум 

Илеоскопија 
Јејуноскопија 
 
Вклучува : поправка на Mallory-Weiss лацерација 

 

1006 Панендоскопија со отстранување на туѓо тело 
30478-00 Панендоскопија до дуоденум со отстранување на туѓо тело 

 
Дуоденоскопија 
Гастростроскопија                                              со деструкција 
Езофагогастродуоденоскопија [EGD]  

 
Не вклучува : онаа со ригидна езофагоскопија (41825-00 [852]) 

 
30478-14 Панендоскопија до илеум со отстранување на туѓо тело 

Отстранување на туѓо тело преку: 

• Илеоскопија 

• Јејуноскопија 

 

1007 Панендоскопија со деструкција 
▼0024  

Дуоденоскопија 
Гастростроскопија                                                      со деструкција 
Езофагогастродуоденоскопија [EGD] 

 
30478-01 Панендоскопија до дуоденум со дијатермија 

30478-02 Панендоскопија до дуоденум со коагулација со топлинска сонда 

30478-03 Панендоскопија до дуоденум со ласерска коагулација 

30478-20 Панендоскопија до дуоденум со друга коагулација 
Коагулација со плазма од аргон 

 
30478-15 Панендоскопија до илеум со дијатермија 

30478-16 Панендоскопија до илеум со коагулација со топлинска сонда 

30478-17 Панендоскопија до илеум со ласерска коагулација 

30478-21 Панендоскопија до илеум со друга коагулација 
Коагулација со плазма од аргон 

1008 Панендоскопија со ексцизија 
▼0024  

Дуоденоскопија 
Гастростроскопија                                                  со ексцизија 
Езофагогастродуоденоскопија [EGD]  

 
30473-01 Панендоскопија до дуоденум со биопсија 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 

 

30478-04 Панендоскопија до дуоденум со ексцизија на лезија 
Панендоскопија до дуоденум со ексцизија на полип 

 
30473-06 Панендоскопија до илеум со биопсија 

30478-18 Панендоскопија до илеум со ексцизија на лезија 
Панендоскопија до илеум со ексцизија на полип 

1009 Процедури за поправка на други или повеќекратни места на дигестивниот 
систем 

 
43912-01 

 
Поправка на цревна дупликација 
Ексцизија на duplication cyst: 

• Ентерична 

• Ентерогена 
Поправка на дуплирање: 

• На колон 

• Дуоденална   

1011 Други процедури на дигестивен систем 
 
90333-00 

 
Перкутана трасхепатална емболизација на варикози 
 

90334-00 Трансјугуларен интрахепатален портосистемски шант 

90335-00 Други дијагностички процедури на дигестивен систем 
 
Забелешка: За нехируршки дијагностички интервенции види Поглавје 19 

 
90335-01 Други процедури на дигестивен систем 
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ПОГЛАВЈЕ 11 
 

ПРОЦЕДУРИ НА УРИНАРЕН СИСТЕМ (БЛОКОВИ 1040-1129) 
 
БУБРЕГ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
1040 Испитување на бубрег 
36652-00 Ретроградна пиелоскопија 

 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретероскопија 
                  уретрална дилатација  

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1041 Манипулација или екстракција на камен во бубрег 
30450-01 Вадење на камен од бубрежниот тракт со imaging техника 

Перкутана екстракција на камен од бубрежниот тракт 
 
Вклучува: уретер 
 
Не вклучува: кога се врши со перкутана нефроскопија (36627-02 [1041], 36639-00, 36645-00 
[1046])  

36627-02 Перкутана нефроскопија со екстракција на бубрежен камен 
Не вклучува: кога опфаќа екстракција на:  

• 3 или повеќе камења (36645-00 [1046]) 
• еден камен од 3 или повеќе сантиметри во која било димензија (36645-00 [1046]) 
кога се врши со фрагментација (36639-00, 36645-00 [1046]) 

36652-01 Ретроградна пиелоскопија со манипулација на бубрежен камен 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретероскопија 
                  уретрална дилатација 
 
Не вклучува: кога се врши со: 

• екстракција на камен (36654-02 [1041]) 

• фрагментација и екстракција на камен (36656-01 [1046]) 

• фрагментација на камен (36656-00 [1046]) 

36654-02 Ретроградна пиелоскопија со екстракција на бубрежен камен 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретероскопија 
                  уретрална дилатација 
 
Не вклучува: 

• манипулација на бубрежен камен (36652-01 [1041]) 

• кога се врши со фрагментација (36656-00 [1046]) 

 
1042 
 

Други постапки на апликација, вградување или отстранување кај 
бубрег 

36649-00 Замена на дренажна цевка за нефростомија 
Замена на дренажна цевка за пиелостомија 

36604-00 Вградување на уретерски стент преку цевка за перкутана нефростомија со 
интервентни техники 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1043 Перкутана нефроскопија 
36627-00 Перкутана нефроскопија 

Вклучува: антеградна пиелоскопија 
                 вградување на стент на уретер 

 
Не вклучува: кога се врши за екстракција на бубрежен камен (36627-02 [1041], 36639-00, 
36645-00 [1046]) 
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36633-00 Перкутана нефроскопија со инцизија на бубрежен пелвис 
36633-01 Перкутана нефроскопија со инцизија на бубрежна чашка 
36633-02 Перкутана нефроскопија со инцизија на уретер 

 
1044 Нефролитотомија со отстранување на камења 

 Пиелолитотомија со отстранување на камења 
 
Вклучува: калиорафија 
                 нефростомија 
                 пиелопластика 
                 пиелостомија 

36540-00 Нефролитотомија со отстранување на помалку од 3 камења 
Не вклучува: кога се врши со отстранување на роговиден камен (36543-00 [1044]) 

36543-00 Нефролитотомија со отстранување на 3 или повеќе камења 
Вклучува: отстранување на роговиден камен 

 
1045 Други постапки на инцизија кај бубрег 
36537-00 Експлорација на перинефритско подрачје 

Каликотомија 
Дренажа на перинефритски апсцес 
Пиелотомија 
 
Вклучува: дренажа 
 
Не вклучува: кога се врши со перинеална или перивезикална биопсија (30075-32 [1128]) 

36537-01 Експлорација на бубрег 
Нефротомија 
 
Вклучува: биопсија 
                 дренажа 
 
Не вклучува: отстранување на камен (36540-00, 36543-00 [1044]) 

 
УНИШТУВАЊЕ 
 
1046 Постапки на уништување кај бубрег 
36627-03 Перкутана нефроскопија со дијатермија на бубрег 

Вклучува: антеградна пиелоскопија 

                
Не вклучува: кога се врши за екстракција на бубрежен камен (36627-02 [1041], 36639-00, 
36645-00 [1046]) 

36654-01 Ретроградна пиелоскопија со дијатермија на бубрег 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретероскопија 
                  уретрална дилатација 

36639-00 Перкутана нефроскопија со фрагментација и отстранување на помалку од 
3 камења 
Вклучува: антеградна пиелоскопија 
                 фрагментација со: 

• електрохидраулички шок-бранови 

• ласер 

• ултразвук 
                   вградување на дрен (нефростомија) 

36645-00 Перкутана нефроскопија со фрагментација и отстранување на еден камен 
>= 3 cm во која било димензија, или >= 3 камења 
Вклучува: антеградна пиелоскопија 
                 фрагментација со: 

• електрохидраулички шок-бранови 

• ласер 

• ултразвук 
                   вградување на дрен (нефростомија) 

36656-00 Ретроградна пиелоскопија со фрагментација на бубрежен камен  
Вклучува: цистоскопија 
                 фрагментација со: 

• електрохидраулички шок-бранови 

• ласер 

• ултразвук 
                   уретероскопија 
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                   уретрална дилатација 
 
Не вклучува: кога се врши со екстракција на бубрежен камен (36656-01 [1046]) 

36656-01 Ретроградна пиелоскопија со фрагментација и екстракција на бубрежен 
камен  
Вклучува: цистоскопија 
                 фрагментација со: 

• електрохидраулички шок-бранови 

• ласер 

• ултразвук 
                   уретероскопија 
                   уретрална дилатација 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1047 Биопсија на бубрег 
36561-00 Затворена биопсија на бубрег 

Ендоскопска биопсија преку постојна: 

• нефростомија 

• нефротомија 

• пиелостомија 

• пиелотомија 

36654-00 Ретроградна пиелоскопија со биопсија на бубрег 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретероскопија 
                  уретрална дилатација 

36627-01 Перкутана нефроскопија со биопсија 
Вклучува: антеградна пиелоскопија 

36821-00 Ендоскопска биопсија на бубрежен пелвис со четка 

 
1048 Делумна нефректомија 
 Вклучува: секакви придружни поправки 

36522-00 Лапароскопска делумна нефректомија 
36522-01 
▼1417 

Делумна нефректомија 

36525-00 Лапароскопска делумна нефректомија комплицирана со претходен 
хируршки зафат на истиот бубрег 

36525-01 Делумна нефректомија комплицирана со претходен хируршки зафат на 
истиот бубрег 

 
1049 Целосна нефректомија 
 Не вклучува: радикална нефректомија (36528-01 [1053]) 

                      кога е комплицирана од претходен хируршки зафат на истиот бубрег (види блок  
                            [1052]) 
                       кога се врши за: 

• остранување на пресаден бубрег (види блок [1051]) 

• пресадување (види блок [1050]) 

36516-00 Лапароскопска целосна нефректомија, еднострана 
Отстранување на преостанатиот (еден) бубрег со лапароскопија 

36516-01 Целосна нефректомија, еднострана 
Отстранување на преостанатиот (еден) бубрег 

36516-02 Лапароскопска целосна нефректомија, двострана 
36516-03 Целосна нефректомија, двострана 

 
1050 Целосна нефректомија за пресадување 
36516-04 Лапароскопска целосна нефректомија за пресадување, жив давател 
36516-05 Целосна нефректомија за пресадување, жив давател 
36516-06 Целосна нефректомија за пресадување, кадавер 

 
1051 Целосна нефректомија за отстранување на пресаден бубрег 
 Не вклучува: кога се врши за пресадување од: 

• кадавер (36516-06 [1050]) 

• жив давател (36516-05 [1050]) 

36519-00 Лапароскопска целосна нефректомија за отстранување на пресаден бубрег 
36519-01 Целосна нефректомија за отстранување на пресаден бубрег 
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1052 
 

Целосна нефректомија комплицирана со претходен хируршки зафат 
на истиот бубрег 

 Не вклучува: радикална нефректомија комплицирана со претходен хируршки зафат на 
истиот бубрег (36529-00 [1053]) 
              кога се врши за пресадување од: 

• кадавер (36516-06 [1050]) 

• жив давател (36516-05 [1050]) 
36519-02 Лапароскопска целосна нефректомија комплицирана со претходен 

хируршки зафат на истиот бубрег 
36519-03 Целосна нефректомија комплицирана со претходен хируршки зафат на 

истиот бубрег 
 
1053 Радикална нефректомија 
 Вклучува: адреналектомија 

                  en bloc ексцизија на ретроперитонеални лимфни јазли 
 
Забелешка: Се изведува за нефробластома 

36528-00 Лапароскопска радикална нефректомија 
36528-01 Радикална нефректомија 
36529-00 Радикална нефректомија комплицирана со претходен хируршки зафат на 

истиот бубрег 
 
1054 Нефроуретеректомија 
 Вклучува: манжетна за мочен меур 

                  en bloc ексцизија на ретроперитонеални лимфни јазли 
                 поправка на мочен меур 

 
36531-00 Лапароскопска нефроуретеректомија  

Нефректомија со целосна уретеректомија преку лапароскопија 

36531-01 Нефроуретеректомија  
Нефректомија со целосна уретеректомија 

36533-00 Нефроуретеректомија комплицирана со претходен хируршки зафат на 
истиот бубрег 
Нефректомија со целосна уретеректомија комплицирана од претходен хируршки зафат на 
истиот бубрег 

 
1055 Други постапки на ексцизија кај бубрег 
36558-00 Лапароскопска ексцизија на бубрежна циста 

Марсупиализација на бубрежна циста преку лапароскопија 
Отстранување на надворешен слој бубрежна циста преку лапароскопија 

36558-01 Ексцизија на бубрежна циста 
Марсупиализација на бубрежна циста  
Отстранување на надворешен слој бубрежна циста  

36558-02 Друга локална ексцизија на бубрежна лезија или ткиво 
Не вклучува: делумна нефректомија (види блок [1048]) 

 
ПОПРАВАЊЕ 
 
1056 Нефростомија или пиелостомија 
36624-00 
▼1417 

Перкутана нефростомија 
Аспирација на бубрежна циста  
Ренипунктура 

36552-00 Нефростомија 
36552-01 Пиелостомија 

 
1057 Пиелопластика 
36564-00 Лапароскопска пиелопластика 
36564-01 Пиелопластика 
36570-00 Лапароскопска пиелопластика комплицирана со претходен хируршки зафат 

на пелвис на истиот бубрег 
36570-01 Пиелопластика комплицирана со претходен хируршки зафат на пелвис на 

истиот бубрег 
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1058 Пресадување на бубрег 
36503-00 Пресадување на бубрег 

Вклучува: васкуларна анастомоза 

36503-01 Автотрансплантација на бубрег 
Реимплантација на бубрег 

 
1059 Други постапки за поправање кај бубрег 
90350-00 Други поправки на бубрег 

Нефропексија 
Редукција на торзија на бубрежна педикула 
Симфизиотомија за фузиониран бубрег 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1060 Хемодијализа 
13100-00 Хемодијализа 
13100-01 Интермитентна хемофилтрација 
13100-02 Континуирана хемофилтрација 
13100-03 Интермитентна хемодијафилтрација 
13100-04 Континуирана хемодијафилтрација 
13100-05 Хемоперфузија 

 
1061 Перитонеална дијализа 
13100-06 Перитонеална дијализа, краткорочна 
13100-07 Интермитентна перитонеална дијализа, долгорочна 

Интермитентна перитонеална дијализа [IPD] 
Тидална дијализа 

13100-08 Континуирана перитонеална дијализа, долгорочна 
Континуирана амбулаторна перитонеална дијализа [CAPD] 
Континуирана циклична перитонеална дијализа [CCPD] 

 
1062 
 

Постапки за воспоставување или одржување на перитонеална 
дијализа 

13112-00 Воведување на перитонеална дијализа со абдоминална пункција и 
вградување на привремен катетер 

90351-00 Отстранување на привремен катетер за перитонеална дијализа 
13109-00 Вградување и фиксирање на перитонеален катетер за долгорочна 

перитонеална дијализа 
Вклучува: Tenckhoff катетер 

13109-01 Замена на перитонеален катетер за перитонеална дијализа 
Отстранување и повторно вградување на перитонеален катетер за хронична перитонеална 
дијализа 
Ревизија на перитонеален катетер за перитонеална дијализа 

13110-00 Отстранување на перитонеален катетер за перитонеална дијализа 
Не вклучува: кога се врши со замена (13109-01 [1062]) 

 
1063 Други интервенции за бубрежна дијализа 
90352-00 Образование и обука за домашна дијализа 

Образование и обука за: 

• хемодијализа 

• перитонеална дијализа 
90353-00 Тест за адекватност на хемодијализа 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хемодијализа (13100-00 [1060]) 

90353-01 Тест за адекватност на перитонеална дијализа 
Тест за перитонеална еквилибрација (PET) 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хемодијализа (13100-07,  13100-08 [1061]) 
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1064 Други постапки кај бубрег 
90354-00 Други постапки на бубрег 
 
УРЕТЕР 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
1065 Постапки за испитување на уретер 
 Вклучува: цистоскопија 

                  уретрална дилатација 

36860-00 Ендоскопски преглед на каналот кој го поврзува уринарниот систем со 
цревата 

36860-01 Ендоскопски преглед на цревниот резервоар 
36803-00 Уретероскопија 

Отстранување на туѓо тело од уретер без инцизија 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1066 Ендоскопска катетеризација на уретер 
 Вклучува: цистоскопија 

                  уретрална дилатација 
36824-00 Ендоскопска катетеризација на уретер, еднострана 
36824-01 Ендоскопска катетеризација на уретер, двострана 
36818-00 Ендоскопска катетеризација на уретер со флуороскопија на горниот 

уринарен тракт, еднострана 
Цистоскопија со едностран ретрограден пиелограм 
Уретероскопија со едностран ретрограден пиелограм 

36818-01 Ендоскопска катетеризација на уретер со флуороскопија на горниот 
уринарен тракт, двострана 
Цистоскопија со двостран ретрограден пиелограм 
Уретероскопија со двостран ретрограден пиелограм 

 
1067 Ендоскопско вградување или отстранување на стент на уретер 
 Вклучува: цистоскопија 

                  уретрална дилатација 
36821-01 Ендоскопско вградување на уретерски стент 

Ендоскопско вградување на ЈЈ стент 
36833-01 Ендоскопско отстранување на уретерски стент 

Ендоскопско остранување на ЈЈ стент 
36821-03 Ендоскопска замена на уретерски стент 

Ендоскопска замена на ЈЈ стент 

 
1068 Ендоскопска манипулација или екстракција на камен во уретер 
 Не вклучува: кога се врши со фрагментација (36809-00 [1074]) 

36857-00 Ендоскопска манипулација или екстракција на уретерски камен без 
уретероскопија 

36803-02 Ендоскопска манипулација на уретерски камен со уретероскопија 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

36806-02 Ендоскопска екстракција на уретерски камен со уретероскопија 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

 
1069 
 

Други постапки на апликација, вградување или отстранување кај 
уретер 

90355-00 Вградување на електронски уретерски стимулатор 
Замена на електронски уретерски стимулатор 

90355-01 Отстранување на електронски уретерски стимулатор 
Не вклучува: кога се врши со замена на истиот (90355-00 [1069]) 

90367-00 Замена на дрен за уретеростомија 
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ИНЦИЗИЈА 
 
1070 Експлорација на уретер 
 Вклучува: дренажа 

36612-00 Лапароскопски преглед на уретер 
36612-01 Експлорација на уретер 

 
1071 Уретеролиза 
 Не вклучува: кога се врши со преместување на уретер (36615 [1078]) 

36615-00 Лапароскопска уретеролиза 
36615-01 Уретеролиза 

 
1072 Уретеролитотомија 
36549-01 Лапароскопска уретеролитотомија 
36549-00 Уретеролитотомија 
37444-00 Лапароскопска уретеролитотомија комплицирана со претходен хируршки 

зафат на истиот уретер 
37444-01 Уретеролитотомија комплицирана со претходен хируршки зафат на истиот 

уретер 

 
1073 Други постапки на инцизија кај уретер 
36830-00 Ендоскопска меатотомија на уретер 

Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

36825-00 Ендоскопска инцизија на пелвиуретерски спој или стриктура на уретер 
Вклучува: цистоуретроскопија 
                  отстранување на стент на уретер 
                  замена на стент на уретер 

 
УНИШТУВАЊЕ 
 
1074 Постапки на уништување кај уретер 
36806-01 Ендоскопска дијатермија на уретер 

Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

36809-00 Ендоскопска фрагментација на камен во уретер 
Ендоскопска фрагментација на камен во уретер со: 

• електрохидраулички шок-бранови 

• ласер 

• ултразвук 
 
Вклучува: цистоскопија 
                  ретроградна пиелоскопија 
                  уретрална дилатација 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на стент на уретер (36821-01 [1067]) 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1075 Биопсија на уретер 
90356-00 Перкутана биопсија на уретер  
36806-00 Ендоскопска биопсија на уретер  

Трансуретрална биопсија на уретер 
 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

36821-02 Ендоскопска биопсија на уретер со четка 
 
Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

30075-33 Отворена биопсија на уретер  
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1076 Уретеректомија 
 Вклучува: поправка на мочен меур 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• реимплантација на уретер во мочен меур (види блок [1084]) 
 

Не вклучува: нефроуретеректомија (36531 [1054]) 

36579-00 Лапароскопска делумна уретеректомија 
Вклучува: анастомоза на уретер 

36579-01 Делумна уретеректомија 
Ексцизија на лезија кај уретер 
 
Вклучува: анастомоза на уретер 

36579-02 Лапароскопска целосна уретеректомија 
36579-03 Целосна уретеректомија 

 
1077 Други постапки на ексцизија кај уретер 
36848-00 Ендоскопска ресекција на уретерокела 

Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• екстракција на камен од уретер (36857-00 [1068]) 

 
ПОПРАВАЊЕ 
 
1078 Уретеролиза со преместување на уретер 
36615-02 Лапароскопска уретеролиза со преместување на уретер 
36615-03 Уретеролиза со преместување на уретер 

 
1079 Поправање на поделен уретер 
36573-00 Лапароскопска поправка на разделен уретер 
36573-01 Поправка на разделен уретер 

 
1080 Пресадување на уретер во кожа 
 Формирање на кутана уретеростомија 

 
Вклучува: вградување на цевка (стент) за уретеростомија 

36585-00 Лапароскопско пресадување на уретер во кожа, еднострано 
36585-01 Пресадување на уретер во кожа, еднострано 
36585-02 Лапароскопско пресадување на уретер во кожа, двострано 
36585-03 Пресадување на уретер во кожа, двострано 

 
1081 Пресадување на уретер во друг уретер 
 Формирање на:  

• трансуретеростомија 

• уретероуретеростомија 
36597-00 Лапароскопско пресадување на уретер во друг уретер 
36597-01 Пресадување на уретер во друг уретер 

 
1082 Пресадување на уретер во црево 
 Анастомоза на уретер со црево  

Формирање на:  

• уретероентеростомија 

• уретеросигмоидостомија 

36594-00 Лапароскопско пресадување на уретер во црево, еднострано 
36594-01 Пресадување на уретер во црево, еднострано 
36594-02 Лапароскопско пресадување на уретер во црево, двострано 
36594-03 Пресадување на уретер во црево, двострано 

 
 
1084 Реимплантација на уретер во мочен меур 
36588-00 Лапароскопска реимплантација на уретер во мочниот меур, еднострана 
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36588-01 Реимплантација на уретер во мочниот меур, еднострана 
36588-02 Лапароскопска реимплантација на уретер во мочниот меур, двострана 
36588-03 Реимплантација на уретер во мочниот меур, двострана 

 
1085 Реимплантација на уретер во мочен меур со поправање 
36591-00 Лапароскопска реимплантација на уретер во мочниот меур со резен од 

мочниот меур, еднострана 
36591-01 Реимплантација на уретер во мочниот меур со резен од мочниот меур, 

еднострана 
36591-02 Лапароскопска реимплантација на уретер во мочниот меур со резен од 

мочниот меур, двострана 
36591-03 Реимплантација на уретер во мочниот меур со резен од мочниот меур, 

двострана 
36591-04 Реимплантација на уретер во мочниот меур со повлекување на псоас, 

еднострана 
36591-05 Реимплантација на уретер во мочниот меур со повлекување на псоас, 

двострана 

 
1086 Други постапки на поправање кај уретер 
36803-01 Ендоскопска дилатација на уретер 

Вклучува: цистоскопија 
                  уретрална дилатација 

36621-00 Затворање на кожна уретеростомија 
36618-00 Лапароскопска редукциска уретеропластика 
36618-01 Редукциска уретеропластика 
90357-00 Други поправки на уретер 

 
Шиење на лацерација на уретер 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1087 Постапки на ревизија кај уретер 
36609-00 Ревизија на каналот меѓу уринарниот систем и цревата  
36609-01 Ревизија на резервоарот меѓу уринарниот систем и цревата  
36609-02 Лапароскопска ревизија на уретеростомија 
36609-03 Ревизија на уретеростомија 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1088 Други постапки кај уретер 
90358-00 Други постапки на уретер 

 
МОЧЕН МЕУР 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
1089 Постапки на испитување кај мочен меур 
36812-00 Цистоскопија 

Вклучува: уретрална дилатација 
36812-01 Цистоскопија низ вештачка стома 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1090 Уринарна катетеризација 
36800-00 Катетеризација на мочен меур 

Вградување на постојан уринарен катетер 
 
Не вклучува: кога се врши за замена (36800-00 [1090]) 
                       кога се врши преку: 

• цистостомија (37008-00 [1093]) 

• цистотомија ((37011-00 [1093]), 37008-02 [1094]) 
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36800-01 Ендоскопска замена на постојан уринарен катетер 
Не вклучува: замена на : 

• цевка за цистостомија (36800-02 [1092]) 

• цевка за уретерстомија (90367 [1069]) 

36800-03 Ендоскопско отстранување на постојан уринарен катетер 
Не вклучува: кога се врши за замена (36800-01 [1090]) 

 
1091 Вградување или отстранување на електронски стимулатор на мочен 

меур 
90359-00 Вградување на електронски стимулатор на мочен меур 

Замена на електронски стимулатор на мочен меур 

90359-01 Отстранување на електронски стимулатор на мочен меур 
Не вклучува: кога се врши за замена (90359-00 [1091]) 

 
1092 Други постапки на апликација, вградување или отстранување кај 

мочен меур 
36800-02 Замена на цевка за цистостомија 
37041-00 Перкутана аспирација (со игла) на мочниот меур 
36851-00 Ендоскопска инјекција на агенс во ѕидот на мочниот меур 

Вклучува: цистоуретроскопија 
                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

36833-00 Ендоскопско отстранување на туѓо тело од мочниот меур 
Вклучува: цистоуретроскопија 
                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

36842-00 Ендоскопска лаважа на на крвни грутки од мочниот меур 
Вклучува: цистоуретроскопија 
                  дијатермија на: 

• мочен меур 

• простата 
                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1093 Цистотомија 
 Не вклучува: цистотомија и цистостомија како оперативен приод – тогаш се изоставува код 

37011-00 Перкутана цистотомија (цистостомија) 
Перкутано вградување на супрапубичен катетер (цевка) 
Цистотомија со убод (трокар) 

37008-00 Лапароскопска цистотомија (цистостомија) 
Лапароскопско: 

• вградување на супрапубичен катетер (цевка) 

• везикостомија 
 
Не вклучува: цистотомија со убод (37011-00 [1093]) 

37008-01 Цистотомија (цистостомија) 
Вградување на супрапубичен катетер (цевка) 
Везикостомија 
 
Не вклучува: цистотомија со убод (37011-00 [1093]) 

 
1094 Цистолитотомија 
37008-02 Лапароскопска цистолитотомија 
37008-03 Цистолитотомија 

 
1095 Други постапки на инцизија кај мочен меур 
36812-02 Ендоскопско раздвојување на интралуминални прирастоци во мочниот 

меур 
Вклучува: уретрална дилатација 
                   

37008-06 Раздвојување на интралуминални прирастоци во мочниот меур 
Не вклучува: трансуретрално раздвојување на интралуминални прирастоци (36812-02 [1095]) 

36854-00 
▼1420 

Ендоскопска инцизија на врат на мочниот меур 
Вклучува: цистоуретроскопија 
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                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

 
УНИШТУВАЊЕ 
 
1096 Постапки на уништување кај мочен меур 
36840-01 Ендоскопско ласерско уништување на една лезија на мочен меур помала 

од 2 cm или ткиво од мочен меур 
Ендоскопско ласерско уништување на еден тумор на мочен меур, неспецифицирано поинаку 
 
Вклучува: уретрална дилатација              
 

36845-03 Ендоскопско ласерско уништување на една лезија на мочен меур поголема 
од 2 cm или ткиво од мочен меур 
Вклучува: уретрална дилатација 

 
36845-02 Ендоскопско ласерско уништување на повеќе лезии на мочниот меур 

Вклучува: уретрална дилатација 

 
36863-00 Литолапаксија на мочен меур  

Вклучува: цистоскопија 

 

 
1097 Ендоскопско уништување на лезија или ткиво на мочен меур 
 Вклучува: цистоскопија 

                  дијатермија 
                  уретрална дилатација 
                   
Не вклучува: кога се врши со ласер (36840-01, 36845 [1096]) 

36840-00 Ендоскопско уништување на една лезија на мочен меур помала од 2 cm 
или ткиво од мочен меур 
Ендоскопско уништување на еден тумор на мочен меур, неспецифицирано поинаку 
Ендоскопска дијатермија на врат на мочен меур 

 
36845-00 Ендоскопско уништување на една лезија на мочен меур поголема од 2 cm 

дијаметар 
36845-01 Ендоскопско уништување на повеќе лезии на мочниот меур 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1098 Биопсија на мочен меур 
36836-00 Ендоскопска биопсија на мочен меур 

Вклучува: цистоуретроскопија 
                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

 
30075-10 Биопсија на мочен меур 

 
1099 Отстранување на туѓо тело од мочен меур 
 Не вклучува: кога се врши со ендоскопија (36833-00 [1092]) 

37008-04 Лапароскопско отстранување на туѓо тело од мочниот меур 
37008-05 Отстранување на туѓо тело од мочниот меур 

 
1100 Ендоскопска ресекција на лезија или ткиво на мочен меур 
 Вклучува: цистоскопија 

                  уретрална дилатација 
 
Не вклучува: кога се врши со: 

• ласер (36840-01, 36845 [1096]) 

• друга метода за уништување (36840-00, 36845 [1097]) 
кога се врши врз дивертикулум на мочен меур (37020-00 [1103]) 

 
36840-02 Ендоскопскa ресекција на една лезија на мочен меур помала од 2 cm или 

ткиво од мочен меур 
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Ендоскопска ресекција на еден тумор на мочен меур, неспецифицирано поинаку 

 
36845-04 Ендоскопскa ресекција на една лезија на мочен меур поголема од 2 cm 

дијаметар 
36845-05 Ендоскопскa ресекција на повеќе лезии на мочен меур 

 
1101 Ендоскопска ресекција на врат на мочен меур 
 Вклучува: цистоуретроскопија 

                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

 
36854-02 Ендоскопскa ресекција на врат на мочен меур 

 
1102 Цистектомија 
37000-00 Лапароскопска делумна ексцизија на мочен меур 
37000-01 Делумна ексцизија на мочен меур 
37014-00 Целосна ексцизија на мочен меур 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• хистеректомија (види блок [1268]) 

• радикална дисекција на пелвични лимфни јазли (90282-02 [811]) 

• радикална простатектомија (37209-00 [1167]) 

• пресадување на уретер (види блокови [1080] до [1082]) 

• реимплантација на уретер (види блокови [1084] и [1085]) 

• уретректомија (37330 [1118]) 

 
1103 Други постапки на ексцизија кај мочен меур 
37020-00 Лапароскопска ексцизија на дивертикулум на мочен меур 
37020-01 Ексцизија на дивертикулум на мочен меур 
90360-00 Друг вид на ексцизија на лезија на мочен меур  

Ексцизија на лезија на мочен меур, неспецифицирано поинаку 
 
Не вклучува: ендоскопска ексцизија на лезија на мочен меур (види блок [1100]) 

 
ПОПРАВАЊЕ 
 
1104 Поправање на руптуриран мочен меур 
37004-00 Лапароскопска поправка на руптуриран мочен меур 
37004-03 Поправка на руптуриран мочен меур 

 
1105 Затворање на фистула на мочен меур 
37023-00 Лапароскопско затворање на кожно везикална фистула  

Лапароскопска ревизија на кожно везикална фистула 
 

37023-01 Затворање на кожно везикална фистула  
Ревизија на кожно везикална фистула 

 
37038-00 Лапароскопско затворање на везикоинтестинална фистула 
37038-01 Затворање на везикоинтестинална фистула 
37029-00 Лапароскопско затворање на везиковагинална фистула 

Вклучува: оментален резен  

 
37029-01 Затворање на везиковагинална фистула 

Вклучува: оментален резен  

 

 
1106 Поправање на екстрофија на мочен меур 
37050-00 Затворање на екстрофија на мочен меур 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• уретрална реконструкција (37375-00 [1123]) 
 
Не вклучува: Секундарно поправање на екстрофија на мочен меур (37842-02 [1106]) 

37842-02 Секундарно поправање на екстрофија на мочен меур 
Вклучува: затегнување на врат на мочен меур 
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37842-03 Секундарно поправање на екстрофија на мочен меур со реимплантација на 
уретер 
Вклучува: затегнување на врат на мочен меур 

 
1107 Зголемување на мочниот меур 
 Не вклучува: формирање на нов меур (36606-03 [1129]) 

37047-00 Лапароскопско зголемување на мочен меур 
37047-01 Зголемување на мочен меур 

 
1108 Други постапки за поправање кај мочен меур 
36827-00 Ендоскопски контролирана хидродилатација на мочен меур 

Вклучува: цистоуретроскопија 
                  уретроскопија 

37053-00 Лапароскопска транссекција на мочен меур и реанастомоза на тригонум  
37053-01 Транссекција на мочен меур и реанастомоза на тригонум  
37045-00 Формирање на континентна валвула 

Кожна апендиковезикотомија 

37004-01 Други лапароскопски поправки на мочен меур 
37004-02 Други поправки на мочен меур 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1109 Постапки за стресна инконтиненција кај мажи 
 Не вклучува: кога се врши за стресна инконтиненција кај жени (види блок [1100]) 

37339-01 Инјекција на парауретрална содржина за стресна инконтиненција кај мажи 
37044-00 Ретропубични постапки за стресна инконтиненција кај мажи 
37044-03 Ревизија на ретропубични постапки за стресна инконтиненција кај мажи 

 
1110 Постапки за стресна инконтиненција кај жени 
37339-00 Инјекција на парауретрална содржина за стресна инконтиненција кај жени 

Уретропластика за зголемување – Polytef 
Парауретрална имплантација на инертен материјал 
Парауретрална инјекција на: 

• колаген 

• Macroplastique 

• Polytef 
 
Вклучува: цистоскопија 
                  Уретроскопија 

37043-00 Трансвагинална суспензија со игла за стресна инконтиненција кај жени 
Пликација на уретровезикален спој 
Постапки: 

• Gittes 

• Kelly(-Kennedy) (Уретровезикална пликација) 

• Pereyra 

• Raz 

• Stamey 

35600-00 Вагинални интервенции за стресна инконтиненција кај жени 
Предна колпорафија за санирање на стресна инконтиненција 
Трансвагинални поправки 
 
Вклучува: потпирање/зајакнување на уретровезикален спој 

35599-00 Суспензија за стресна инконтиненција кај жени 
Вклучува: комбиниран абдоминовагинален или абдоминален приод 
 
Не вклучува: ревизија на суспензија за стресна инконтиненција (35599-01 [1110]) 

 
35599-01 Ревизија на суспензија за стресна инконтиненција кај жени 
37340-00 Разделување на уретрална суспензија после претходна постапка за 

стресна инконтиненција кај жени  
Отстранување на уретрална суспензија после претходна постапка за стресна инконтиненција 
кај жени 

37044-01 Ретропубични постапки за стресна инконтиненција кај жени 
Burch колпосуспензија 
Цистоуретропексија со супрапубичка суспензија 
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Лапароскопски ретропубичен хируршки зафат врз врат на мочен меур 
Marshall-Marchetti-Kranz постапка 
Паравагинална и вагинална обтураторска полица 
Ретропубична уретрална суспензија  
Супрапубична постапка за стресна инконтиненција на мочен меур 
Шиење на периуретрално ткиво на symphysis pubis 
Уретровагинална фиксација (за лигаментот на Cooper) 
Уретровезикална суспензија 
Вагинална колпосуспензија  
 
Не вклучува: ревизија на ретропубични постапки за стресна инконтиненција (37044-02 [1110]) 

37044-02 Ревизија на ретропубични постапки за стресна инконтиненција кај жени 

 
1111 Други постапки кај мочен меур 
90363-00 Други дијагностички постапки на мочен меур 

Забелешка: за нехируршки дијагностички интервенции види Поглавје 11 

90363-01 Други постапки на мочен меур 

 
УРЕТРА 
Вклучува: периуретрално ткиво на булбоуретрална жлезда (Cowper-ова жлезда) 
 

ИСПИТУВАЊЕ 
 
1112 Постапки за испитување кај уретра 
37315-00 Уретроскопија 

Не вклучува: кога се врши со цистоскопија (36812-00 [1089]) 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1113 
 

Вградување, замена или отстранување на вештачки уринарен 
сфинктер 

 Не вклучува: ревизија на вештачки уринарен сфинктер (37390-00 [1124]) 

37387-00 Вградување на вештачки уринарен сфинктер 
Вклучува: вградување на 

• балон 

• пумпа 
 
Не вклучува: кога се врши за замена (37390-01 [1113]) 

37381-00 Вградување на манжетна на вештачки уринарен сфинктер, перинеален 
пристап 

37384-00 Вградување на манжетна на вештачки уринарен сфинктер, абдоминален 
пристап 

37390-01 Замена на вештачки уринарен сфинктер 
37390-02 Отстранување на вештачки уринарен сфинктер 

Не вклучува: кога се врши за замена (37390-01 [1113]) 

 

 
1114 
 

Други постапки за апликација, вградување или отстранување кај 
уретра 

 Вклучува: цистоскопија 

 
36811-01 Ендоскопско вградување на стент на уретра 
37318-00 Ендоскопско остранување на туѓо тело од уретра 
36811-00 Ендоскопско вградување на протеза на уретра 

Не вклучува: стент на уретра (36811-01 [1114]) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1115 Постапки за инцизија кај уретра 
37321-00 Надворешна меатотомија на уретра 
37324-00 Надворешна уретротомија 

Дренажа на булбоуретрална жлезда 
Инцизија на периуретрално ткиво 
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36854-01 Ендоскопска инцизија на надворешен сфинктер на уретра 
Вклучува: цистоуретроскопија 
                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

 
37324-01 Внатрешна уретротомија 

Не вклучува: Оптичка уретротомија (37327-00 [1115]) 

 
37327-00 Оптичка уретротомија 

Оптичка уретротомија за уретрална стриктура 

 
УНИШТУВАЊЕ 
 
1116 Постапки за уништување кај уретра 
35527-00 Каутеризација на карункула на уретра  
36815-01 Ендоскопско уништување на брадавички на уретра 

Вклучува: цистоуретроскопија 

 
37318-01 Ендоскопска дијатермија на уретра 

Ендоскопско уништување на лезија на уретра 

 
Не вклучува: брадавички на уретра (36815-01 [1116]) 

37318-02 Ендоскопска фрагментација или екстракција на камен во уретра 
37318-03 Ендоскопска фрагментација или екстракција на камен во уретра со 

користење на ласер 
37854-00 Ендоскопско уништување на валвула на уретра 

Вклучува: цистоуретроскопија 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1117 Биопсија на уретра 
37318-04 Ендоскопска биопсија на уретра 
30075-31 Биопсија на уретра 

Биопсија на периуретрално ткиво 

 
1118 Други постапки за ексцизија кај уретра 
35523-00 Ексцизија на карункула на уретра  
36854-03 Ендоскопска ресекција на надворешен сфинктер на уретра  

Вклучува: цистоуретроскопија 
                  уретрална дилатација 
                  уретроскопија 

 
37369-00 Ексцизија на пролапс на уретра 
37372-00 Ексцизија на дивертикулум на уретра 
37800-00 Ексцизија на отворен урахус 
37330-00 Делумна уретректомија 

Ексцизија на: 

• периуретрално ткиво 

• уретрална лезија (тумор) 

37330-01 Целосна уретректомија 

 
ПОПРАВАЊЕ 
 
1119 Затворање на фистула на уретра 
37333-00 Затворање на уретровагинална фистула 
37336-00 Затворање на уретроректална фистула 

 
1120 Поправање на лацерација на уретра 
 Не вклучува: поправање на тековна акушерска лацерација на уретра (90480-00 [1344]) 

37306-00 Поправање на лацерација или руптура на дистален дел на уретра 
37309-00 Поправање на лацерација или руптура на простатски или мембрански 

сегмент на уретра 
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1121 Уретропластика 
37345-00 Уретропластика, повеќефазна постапка, прва фаза 
37348-00 Уретропластика, повеќефазна постапка, втора фаза 
37342-00 Уретропластика, еднофазна постапка 

Уретропластика, неспецифицирано поинаку 

 
1122 Други постапки кај уретра 
37300-00 Пропуштање на сонда низ уретра 
37303-00 Дилатација на стриктура на уретра 
90371-00 Балонска дилатација на стриктура на уретра со интервентни imaging 

техники 
37324-02 Надворешна уретростомија 
90364-00 Други поправки на уретра 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1123 Постапки на реконструкција кај уретра 
37375-00 Реконструкција на сфинктер на уретра 

Цистоуретропластика и пластична поправка на врат на мочен меур 
Реконструкција со техника на тубуларизација на мочен меур 
 
Не вклучува: кога се врши со радикална простатектомија (37210-00, 37211-00 [1167]) 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1124 Постапки на ревизија кај уретра 
37390-00 Ревизија на вештачки уринарен сфинктер 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1125 Други постапки кај уретра 
90365-00 Други постапки на уретра 

 
УРИНАРЕН СИСТЕМ – ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 
УНИШТУВАЊЕ 
 
1126 Постапки на уништување на други локализации на уринарниот систем 
36546-00 Вонтелесна литотрипсија со шок-бранови [ESWL] на уринарниот тракт 

Вклучува: мочен меур, бубрег или уретер 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• цистоскопија (36812-00 [1089]) 

• вградување на стент на уретер (36821-01 [1067]) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1127 Постапки на инцизија на други локализации на уринарниот систем 
90369-00 Експлорација на перивезикално ткиво 

Разделување на перивезикални прирастоци 
Ексцизија на перивезикално ткиво 
Инцизија на перивезикално ткиво 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1128 Постапки на ексцизија на други локализации на уринарниот систем 
30075-32 Биопсија на периренално или перивезикално ткиво 
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ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1129 Други постапки на уринарниот систем 
36600-02 Формирање на инконтинентен цревно уринарен резервоар 

Формирање на илеален или дебелоцревен вод 
 
Вклучува: формирање на кожна абдоминална строма 
изолирање на интестинален сегмент (ресекција и анастомоза) 
реимплантација на уретери 
 

36606-00 Формирање на континентен цревно уринарен резервоар 
Вклучува: формирање на: 

• кожна абдоминална строма 
• неповратна валвула 

         изолирање на интестинален сегмент (ресекција и анастомоза) 
реимплантација на уретери 

36606-03 Формирање на континентен цревно уринарен резервоар со спојување на 
резервоарот со уретра 
Формирање на нов меур  

 
Вклучува:  изолирање на интестинален сегмент (ресекција и анастомоза) 
                   реимплантација на уретери 

90366-00 Други постапки на уринарниот систем 
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ПОГЛАВЈЕ 12 
 

ПРОЦЕДУРИ НА МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ (БЛОКОВИ 
1160-1203) 
 
ПРОСТАТА И СЕМИНАЛНА ВЕЗИКУЛА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1160 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од простата или семинална везикула 

37218-01 Администрација на агенс во простата 
 

37223-00 Вградување на простатичен стент/спирала под контрола на ултразвук 
 

37223-01 Вградување на простатичен стент/спирала, визуелно 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1161 Процедури на инцизија на простата или семинална везикула 

37221-00 Ендоскопска дренажа на абсцес од простата 
 

37221-01 
 
 

Дренажа на абсцес од простата 
Дренажа на перипростатичен абсцес 

 

37221-02 
 
 
 

Инцизија на простата 
Инцизија на перипростатично ткиво 
Простатолитотомија 
 
Не вклучува: дренажа на абсцес на простата (37212-01 [1161]) 

 
90391-00 Инцизија на семинална везикула 

Везикулотомија 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
1162 Деструкција на ткиво на простата 

37224-00 Ендоскопска деструкција на лезија на простата 
Ендоскопска деструкција на лезија на перипростатично ткиво 

 
Вклучува: онаа со 

• дијатермија 

• ласер  

 
37224-01 Ендоскопска ресекција на лезија на простата 

Ендоскопска ресекција на лезија на периспростатично ткиво 

 
Не вклучува: онаа со ласер (37224-00 [1162]) 

 
90392-00 Контрола на постоперативна хеморагија на простата 

Коагулација на простатично лежиште 
Цистоскопија заради контрола на простатична хеморагија 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1163 Затворена биопсија на простата или семинална везикула 

37218-00 Перкутана (тенкоиглена) биопсија на простата 
Аспирација на простата 

 
Не вклучува: трансректална тенкоиглена биопсија на простата (37219-00 [1163]) 

 
30094-08 Перкутана (тенкоиглена) биопсија на семинална везикула 

Аспирација на семинална везикула 
Трансректална тенкоиглена биопсија на семинална везикула 
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37219-00 Трансректална тенкоиглена биопсија на простата 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• трансректална ултрасонографија на простата (55600-00 [1943]) 

 
37215-00 Ендоскопска биопсија на простата 

 
Вклучува: цистоскопија 

 
1164 Отворена биопсија на простата или семинална везикула 

37212-00 Биопсија на простата 
Биопсија на перипростатично ткиво 
Перинеална биопсија на простата 

 
30075-21 Биопсија на семинална везикула 

 
1165 Трансуретрална простатектомија 

 Вклучува: цистоскопија 
                  супрапубична цистостомија со убод 
              уретроскопија 
 
Не вклучува: простатектомија индуцирана од трансуретрален ултразвучно воден ласер 

[TULIP] (37207-00 [1166]) 
                   

37203-00 
▼1420 

Трансуретрална ресекција на простата [TURP] 
Трансуретрална ендоскопска простатектомија 

 
Вклучува: онаа со 

• студен прободувач 

• дијатермија  

 
37201-00 Трансуретрална иглена аблација на простата [TUNA] 

Трансуретрална радиофрекфентна иглена аблација на простата 

 
37203-02 Трансуретрална електрична вапоризација на простата 

 
1166 Друга затворена простатектомија 

 Вклучува: цистоскопија 
                  супрапубична цистостомија со убод 
                  уретроскопија 

                 
37207-00 Ендоскопска ласерска аблација на простата 

Простатектомија индуцирана од трансуретрален ултразвучно воден ласер [TULIP] 
Визуелна ласер асистирана простатектомија [VLAP] 

 
37207-01 Ендоскопска ласерска ексцизија на простата 

 
37203-03 Криоаблација на простата 

Криопростатектомија 
Криохирургија на простата 

 
37203-04 Микробранова термотерапија на простата 

 
37203-05 Фокусирана ултрасонографија со висок интензитет [HIFUS] (трансректално) 

на простата 
 

37203-06 Друга затворена простатектомија 
 

1167 Отворена простатектомија 

 Вклучува:  супрапубична цистостомија со убод 
                                  

37200-03 Супрапубична простатектомија 
Трансвезикуларна простатектомија 

 
37200-04 Ретропубична простатектомија 

 
37209-00 Радикална простатектомија 

Комплетна простатектомија 
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Вклучува:  ексцизија на: 

• семинална везикула 

• ваз деференс 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• пелвична лимфаденектомија (90282-02 [811]) 

 
37210-00 Радикална простатектомија со реконструкција на вратот на мочниот меур 

Комплетна простатектомија со реконструкција на вратот на мочниот меур 
 
Вклучува:  ексцизија на: 

• семинална везикула 

• ваз деференс 
 

37211-00 Радикална простатектомија со реконструкција на вратот на мочниот меур и 
пелвична лимфаденектомија 
Комплетна простатектомија со реконструкција на вратот на мочниот меур и пелвична 
лимфаденектомија 

 
Вклучува:  ексцизија на: 

• семинална везикула 

• ваз деференс 

 
37200-05 Друга отворена простатектомија 

Перинеална простатектомија 
 

1168 Други процедури на ексцизија на простата или семинална везикула 

90407-00 Ексцизија на друга лезија на простата 
 

90393-00 Ексцизија на семинална везикула 

 
ПОПРАВКА 
 
1169 Процедури на поправка на простата или семинална везикула 

  

90394-00 Трансуретрална балон дилатација на простатична уретра 
 
Не вклучува: дилатација на уретрално стеснување (37303-00 [1122]) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1170 Други процедури на простата или семинална везикула 

90395-00 Други процедури на простата 
 

90395-01 Други процедури на семинална везикула 

 
СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1171 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од скротум или туника вагиналис 

30628-00 Перкутана аспирација на хидроцела 
Перкутана аспирација на туника вагиналис 
Пункција на хидроцела 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1172 Експлорација на скротум 

 Аспирација на сперматоцела 
Инцизија и дренажа на: 

• скротум 

• туника вагиналис 
 
Не вклучува: онаа со: 
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• биопсија на: 

• скротум (37604 [1173]) 

• семинална везикула (30094-08 [1163], 30075-21 [1164]) 

• семевод, епидидимис, ваз деференс (30644-06 [1180]) 

• тестис (30644-04, 30644-05 [1180]) 

• туника вагиналис (37604 [1173]) 

• фиксација на тестис (37604 [1175]) 

• орхидопексија за неспуштен тестис (37803 [1186], 37809 [1188]) 
 

30604-00 Експлорација на содржина на скротум, еднострано 
 

30604-01 Експлорација на содржина на скротум, двострано 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1173 Експлорација на содржина на скротум со биопсија 

 Аспирација на сперматоцела 
Инцизија и дренажа на: 

• скротум                                                со биопсија 

• туника вагиналис 
Биопсија на туника вагиналис 
 
Не вклучува: онаа со: 

• биопсија на: 

• семинална везикула (30094-08 [1163], 30075-21 [1164]) 

• семевод, епидидимис, ваз деференс (30644-06 [1180]) 

• тестис (30644-04, 30644-05 [1180]) 

• туника вагиналис (37604 [1173]) 

• фиксација на тестис (37604 [1175]) 

• орхидопексија за неспуштен тестис (37803 [1186], 37809 [1188]) 

 
30604-02 Експлорација на содржина на скротум со биопсија, еднострано 

 
30604-03 Експлорација на содржина на скротум со биопсија, двострано 

 
1174 Други процедури на ексцизија на скротум или туника вагиналис 

90396-00 Ексцизија на лезија на туника вагиналис 
 
Не вклучува: ексцизија на хидроцела (30631-00 [1182]) 

 
37438-00 Парцијална ексцизија на скротум 

Ексцизија или деструкција на лезија на скротум 

 
ПОПРАВКА 
 
1175 Процедури на поправка на скротум или туника вагиналис 

37604-04 Експлорација на содржина на скротум со фиксација на тестис, еднострано 
Деторзија на тестис со фиксација, еднострано 

 
Не вклучува: орхидопексија за неспуштен тестис (37803-00 [1186]) 
                      рефиксација на тестис (37604-07 [1188]) 
                      ревизија на орхидопексија (37809-00 [1188]) 

 
37604-05 Експлорација на содржина на скротум со фиксација на тестис, двострано 

Деторзија на тестис со фиксација, двострано 

 
Не вклучува: орхидопексија за неспуштен тестис (37803-00 [1186]) 
                      рефиксација на тестис (37604-07 [1188]) 
                      ревизија на орхидопексија (37809-00 [1188]) 

 
90397-00 Зашивање на процеп (лацерација) на скротум или туника вагиналис 

 
90397-01 Други репарации на скротум или туника вагиналис 

Поправка на скротална фистула 

 
 
 
 



Процедури на машки полови органи 

 229 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1176 Други процедури на скротум или туника вагиналис 

90398-00 Други дијагностички процедури на скротум или туника вагиналис 
Забелешка: За нехируршки дијагностички интервенции види Поглавје 19 
 

90398-01 Други процедури на скротум или туника вагиналис 

 
ТЕСТИС, ВАЗ ДЕФЕРЕНС, ЕПИДИДИМИС И СЕМЕВОД 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1177 Процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од тестис, ваз деференс, епидидимис и семевод 

90401-02 Перкутана аспирација на тестис 
 
Вклучува:      собирање на семена течност за репродуктивни медицински процедури 
 
Не вклучува: микроепидидимална аспирација на сперма (37604-06 [1178]) 
                       перкутана биопсија (30094-07 [1180]) 
 

13221-00 Подготовка на семе за репродуктивни медицински процедури 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1178 Процедури на инцизија на тестис, ваз деференс, епидидимис  

 и семевод 

37623-00 Вазотомија, еднострано 
 

37623-01 Вазотомија, двострано 
 

37604-06 Инцизија на тестис 
Аспирација на тестис 
Микроепидидимална аспирација на сперма 
 
Вклучува:       собирање на семена течност за репродуктивни медицински процедури 
 
Не вклучува:  перкутана аспирација на тестис (90401-02 [1177]) 
 

30644-00 Епидидимотомија 
 
Не вклучува:  онаа со орхидопексија (37803 [1186], 37809 [1188]) 
 

30644-01 Експлорација на семевод 
Високо подврзување на сперматична вена 
Инцизија на семевод 
 
Вклучува:  ексцизија на хидроцела 
                   поправка на варикоцела 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• тестикуларна биопсија (30644-04, 30644-05 [1180])  

 
37812-00 Експлорација на препони за импалпабилен тестис 

 
Не вклучува:  онаа со орхидопексија (37803 [1186]) 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
1179 Процедури на деструкција на тестис, ваз деференс, епидидимис  

 и семевод 

30644-02 Подврзување на ваз деференс 
Згмечување на ваз деференс 
Разделување на ваз деференс 
 

30644-03 Подврзување на семевод 
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ЕКСЦИЗИЈА 
 
1180 Биопсија на тестис, ваз деференс, епидидимис и семевод 

30094-07 Перкутана (тенкоиглена) биопсија на тестис 
 

30644-04 Тестикуларна биопсија, еднострано 
 
Не вклучува:  перкутана (тенкоиглена) биопсија на тестис (30094-07 [1180]) 
 

30644-05 Тестикуларна биопсија, двострано 
 
Не вклучува:  перкутана (тенкоиглена) биопсија на тестис (30094-07 [1180]) 

 
30644-06 Биопсија на семевод, епидидимис или ваз деференс 

 
1181 Ексцизија на лезија на тестис, ваз деференс, епидидимис и семевод 

37601-02 Ексцизија на епидидимална циста, еднострано 
 
Не вклучува:  ексцизија на сперматоцела (37601-00 [1182]) 
 

30601-03 Ексцизија на епидидимална циста, двострано 
 
Не вклучува:  ексцизија на сперматоцела (37601-00 [1182]) 

 
30644-07 Ексцизија на лезија на тестис 

Деструкција на лезија на тестис 
 

30644-08 Ексцизија на лезија на семевод или епидидимис 
Ексцизија на апендикс епидидимис 
 
Не вклучува:  ексцизија на епидидимална циста (37601 [1181]) 
 

1182 Ексцизија на семевод 

30631-00 Ексцизија на хидроцела 
Ексцизија на хидроцела на: 

• семевод 

• туника вагиналис 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• експлорација на семевод  (30644-01 [1178]) 

• орхидектомија (30641 [1184]) 
                         

37601-00 Ексцизија на сперматоцела, еднострано 
 

37601-01 Ексцизија на сперматоцела, двострано 
 

30644-09 Ексцизија на семевод 
 

1183 Вазектомија и епидидимектомија 

37623-02 Вазектомија, еднострано 
 

37623-03 Вазектомија, двострано 
 

37613-00 Епидидимектомија, еднострано 
 

37613-01 Епидидимектомија, двострано 
 

1184 Орхидектомија 

 Вклучува: ексцизија на хидроцела  
                  поправка на хидроцела 

 
30641-00 Орхидектомија, еднострано 

Ексцизија на тестис 
Отстранување на останатиот (еден) тестис 
 

30641-01 Орхидектомија, двострано 
Ексцизија на тестис 
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30641-02 Орхидектомија со вградување на тестикуларна протеза, еднострано 
 

30641-03 Орхидектомија со вградување на тестикуларна протеза, двострано 

 
ПОПРАВКА 
 
1185 Вазовазостомија и вазоепидидимостомија 

37619-00 Вазовазостомија, еднострано 
 

37619-01 Вазовазостомија, двострано 
 

37619-02 Вазоепидидимостомија, еднострано 
 

37619-03 Вазоепидидимостомија, двострано 
 

37616-00 Микрохируршка вазовазостомија, еднострано 
 

37616-01 Микрохируршка вазовазостомија, двострано 
 

37616-02 Микрохируршка вазоепидидимостомија, еднострано 
 

37616-03 Микрохируршка вазоепидидимостомија, двострано 
 

1186 Орхидопексија за неспуштен тестис  

 Мобилизација и замена на на тестис во скротум 
Stephen-Fowler процедура 
Torek (-Bevan) процедура 
Трансплантација во и фиксација на (ектопичен) (неспуштен) тестис во скротум 
 
Вклучува:     експлорација на содржина на скротум 
 
Не вклучува:фиксација на спуштен тестис (37604 [1175]) 
                      рефиксација на тестис (37604 [1188]) 
                      ревизија на орхидопексија за неспуштен тестис (37809 [1188]) 
 

37803-00 Орхидопексија за неспуштен тестис, еднострано 
 

37803-01 Орхидопексија за неспуштен тестис, двострано 
 

1187 Други процедури на поправка на тестис, ваз деференс,  

 епидидимис и семевод 

90399-00 Репозиција на торзија на тестис или семевод 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• фиксација  (37604 [1175]) 

• орхидопексија (37803 [1186], 37809 [1188]) 
 

30635-00 Поправка на варикоцела 
Ексцизија на варикоцела 
 
Не вклучува:  онаа со: 

• експлорација на семевод  (30644-01 [1178]) 

• орхидектомија (30641 [1184]) 

 
90400-00 Друга поправка на тестис 

Зашивање на лацерација на тестис 

 
30644-10 Друга поправка на ваз деференс и епидидимис 

Отстранување на: 

• лигатура од ваз деференс  

• валвула од ваз деференс 
Зашивање на лацерација на ваз деференс и епидидимис 
 
Не вклучува: поправка на семевод и епидидимис  (30644-11 [1187]) 

 
30644-11 Друга поправка на семевод и епидидимис 

Зашивање на лацерација на семевод и епидидимис 
 
Не вклучува: поправка на епидидимис и ваз деференс NOS (30644-10 [1187]) 
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                   онаа со орхидопексија (37604 [1175]) 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1188 Процедури на ревизија на тестис, ваз деференс, епидидимис и  

 семевод 

37604-07 Рефиксација на тестис, еднострано 
Рефиксација на тестис за торзија, еднострано 
 
Вклучува:      експлорација на соржина на скротум 
 
Не вклучува: за неспуштен тестис (37809 [1188]) 
 

37604-08 Рефиксација на тестис, двострано 
Рефиксација на тестис за торзија, двострано 
 
Вклучува:      експлорација на соржина на скротум 
 
Не вклучува: за неспуштен тестис (37809 [1188]) 

 
37809-00 Ревизија на орхидопексија за неспуштен тестис, еднострано 

 
37809-01 Ревизија на орхидопексија за неспуштен тестис, двострано 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1189 Други процедури на тестис, ваз деференс, епидидимис и семевод 

90401-00 Други дијагностички процедури на тестис 
 
Забелешка:  За нехируршки дијагностички интервенции види Поглавје 19 
 

90401-01 Други процедури на тестис 
Инјекција на терапевтска супстанција во тестис 
 

30644-12 Други процедури на семевод, епидидимис или ваз деференс 

 
ПЕНИС 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
1190 Процедури на испитување на пенис 

37815-00 Хипоспадија, испитување со тест за ерекција 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1191 Вградување или отстранување на вештачко помагало за ерекција 

 Не вклучува: замена на компоненти на вештачко помагало за ерекција: 

• комплетна (37432-01 [1201]) 

• парцијална (37432-00 [1201]) 
 

37429-00 Вградување на пумпа и резервоар за регулација на притисок на вештачко 
помагало за ерекција 
 

37426-00 Вградување на вештачко помагало за ерекција, неинфлатибилно 
 

37426-01 Вградување на вештачко помагало за ерекција, инфлатибилно 
 

37432-02 Отстранување на компоненти од вештачко помагало за ерекција без 
замена 
 

1192 Други процедури на апликација, вградување или отстранување  

 во/од пенис 

37415-00 Администрација на агенс во пенис 
 
Забелешка: Изведена во рамки на третман за импотенција 
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13290-00 Собирање на семе користејќи помагало 
Собирање на семе со користење на: 

• електро-ејакулационен уред 

• вибратор 
 
Вклучува: катетеризација на мочен меур 
                 дренажа на мочен меур 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1193 Декомпресија на приапизам 

37393-00 Декомпресија на приапизам со пункција на гланс-кавернозоспонгиозниот 
спој (шант) 
 
Вклучува: лаважа 
 
Не вклучува: онаа со анастомоза (37396-00 [1202])  

 
37393-01 Декомпресија на приапизам со пенилна аспирација 

 
Вклучува: лаважа 
 

1194 Други процедури на инцизија на пенис 

90402-00 Инцизија на пенис 
 

90402-01 Одделување на адхезии на пенис 
 

90402-02 Дорзална или латерална инцизија на препуциум 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
1195 Процедури на деструкција на пенис 

36815-00 Ендоскопска деструкција на пенилни брадавици 
 
Вклучува: цистоуретроскопија 

 
30663-00 Контрола на хеморагија после машка циркумцизија 

 
37420-00 Подврзување на вена за спречување на рапидна пенилна дренажа 

Подврзување на вена во длабоката фасциа на пенисот, вклучувајќи ги и длабоките 
кавернозни вени 
 
Вклучува: фармаколошки тест за ерекција 

 
Забелешка: Изведена во рамки на третман за импотенција 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1196 Процедури на ексцизија на пенис 

30075-27 Биопсија на пенис 
 

30653-00 Машка циркумцизија 
 

90403-00 Локална ексцизија на лезија на пенис 
 
Не вклучува: Ендоскопска деструкција на пенилни брадавици (36815-00 [1195]) 

 
37402-00 Парцијална ампутација на пенис 

 
37405-00 Комплетна ампутација на пенис 

Радикална ампутација на пенис 

 
ПОПРАВКА 
 
1197 Корекција на хордеа на пенис  

 Вклучува: ексцизија на фиброзна плака 
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37417-00 Корекција на хордеа на пенис 
 

37417-01 Корекција на хордеа на пенис со графт 
 

37418-00 Корекција на хордеа на пенис со мобилизација на уретра 
 

37418-01 Корекција на хордеа на пенис со графт и мобилизација на уретра 
 

1198 Поправка на хипоспадија 

37833-00 Хипоспадија, поправка на постоперативна уретрална фистула 
 

37818-02 Гланулопластика при хипоспадија 
 
Вклучува: било каква процедура на меатус 
 

37354-00 Меатотомија и хемициркумцизија за хипоспадија 
 

37827-00 Хипоспадија, поправка во фази, прва фаза 
 

37830-00 Хипоспадија, поправка во фази, втора фаза 
 

37821-00 Дистална хипоспадија, поправка во една фаза 
 

37824-00 Проксимална хипоспадија, поправка во една фаза 
 

1199 Поправка на еписпадија 

37836-00 Еписпадија, поправка во фази, прва фаза 
 

37839-00 Еписпадија, поправка во фази, втора фаза 
 

37842-00 Еписпадија, секундарна поправка 
 
Вклучува: затегнување на вратот на мочниот меур 
 

37842-01 Еписпадија, секундарна поправка со уретрална реимплантација 
 
Вклучува: затегнување на вратот на мочниот меур 

 
1200 Други процедури на поправка на пенис 

30666-00 Репозиција на парафимоза 
 
Вклучува: дорзална инцизија 

 
37408-00 Поправка на расцепено кавернозно ткиво на пенис 

 
37408-01 Поправка на фрактура која вклучува кавернозно ткиво на пенис 

 
37411-00 Поправка на авулзија на пенис 

 
37435-00 Френулопластика на пенис 

 
37423-00 Продолжување на пенис со транслокација на корпус 

 
90404-00 Друга поправка на пенис 

Повторно поврзување на ампутиран пенис 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1201 Ревизија на вештачко помагало за ерекција 

37432-00 Парцијална ревизија на вештачко помагало за ерекција 
 
Вклучува: парцијална замена на компоненти 

 
37432-01 Комплетна ревизија на вештачко помагало за ерекција 
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Вклучува: замена на компоненти 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1202 Други процедури на пенис 

37396-00 Шант процедури при приапизам 
Corpus cavernosum - corpus spongiosum шант 
Corpus cavernosum - vena saphena шант 
 
Вклучува: анастомози 
 
Не вклучува: онаа со глануларен убод за декомпресија на приапизам (37393-00 [1193]) 
                       онаа без анастомози (37393-00 [1193]) 
 

90405-00 Други пенилни процедури за полова трансформација 
 

90405-01 Други процедури на пенис 
Иригација на corpus cavernosum 

 
ДРУГИ ДЕЛОВИ – МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1203 Други процедури на машки полови органи  

90406-00 Други процедури на машки полови органи 
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ПОГЛАВЈЕ 13 
 

ГИНЕКОЛОШКИ ПРОЦЕДУРИ (БЛОКОВИ 1240 – 1299) 
 
ЈАЈЧНИК 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1240 Постапки на апликација, вградување или отстранување на јајчник 
35518-00 Аспирација на циста на јајчник  
 
ИНЦИЗИЈА 
 
1241 Постапки на инцизија на јајчник 
35637-07 Лапароскопска руптура на циста или апсцес на јајчник 

Инцизија на циста на јајчник преку лапароскопија 
Марсупијализација на циста на јајчник преку лапароскопија 

 
35713-02 Руптура на циста или апсцес на јајчник 

Инцизија на циста на јајчник преку лапаротомија 
Марсупијализација на циста на јајчник преку лапаротомија 

 
35637-08 Лапароскопско длабење на јајчник (drilling)  

Обликување како топка за голф преку лапароскопија 

 
35713-03 Длабење на јајчник (drilling)  

Обликување како топка за голф преку лапаротомија 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1242 Биопсија на јајчник 
35637-06 Биопсија на јајчник 

Аспиративна биопсија на јајчник 

 
1243 Овариектомија 
35638-00 Лапароскопска клинеста ресекција на јајчник 
35713-05 Клинеста ресекција на јајчник 
35638-01 Лапароскопска делумна овариектомија 

Ексцизија на лезија на јајчник преку лапароскопија 

 
Не вклучува: Клинеста ресекција на јајчник (35713-05 [1243]) 

 
35713-06 Делумна овариектомија 

Ексцизија на лезија на јајчник преку лапаротомија 

 
Не вклучува: Клинеста ресекција на јајчник (35713-05 [1243]) 

 
35638-02 Лапароскопска овариектомија, еднострана 

Овариектомија преку лапароскопија, неспецифицирана поинаку 
 

35713-07 Овариектомија, еднострана 
Овариектомија преку лапаротомија, неспецифицирана поинаку 
 

35638-03 Лапароскопска овариектомија, двострана 
35717-01 Овариектомија, двострана 

 
1244 Други ексцизиски процедури на јајчник 
 Вклучува: ексцизија на пара-овариска циста 

35638-04 Лапароскопска овариумска цистектомија, еднострана 
35713-04 Овариумска цистектомија, еднострана 
35638-05 Лапароскопска овариумска цистектомија, двострана 
35717-00 Овариумска цистектомија, двострана 
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1245 Транспозиција на јајчник 
 Овариопексија 

Пресадување на јајчник 

 
35729-00 Лапароскопска транспозиција на јајчник 
35729-01 Транспозиција на јајчник 
 
1246 Други процедури за поправање на јајчник 
90430-00 Други лапароскопски поправки на јајчник 
90430-01 Други поправки на јајчник 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1247 Други процедури на јајчник 
90431-00 Други постапки на јајчник 
 
ЈАЈЦЕВОД 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1248 Постапки на апликација, вградување или отстранување на јајцевод 
35710-00 Фалопоскопија 

Вклучува: хистероскопија 
                 тубална катетеризација 

 
35703-01 Терапевтска хидротубација на јајцевод 

Инсуфлација на јајцевод за постигнување на проодност 

 
ИНЦИЗИЈА 

 
1249 Постапки на инцизија на јајцеводи 
 Вклучува: инцизија на циста или апсцес на јајцевод 

35638-06 Лапароскопска салпинготомија  
Не вклучува: кога се врши за отстранување на ектопична бременост (35677-04, 35678-00 
[1256]) 
 

35713-12 Салпинготомија  
Не вклучува: кога се врши за отстранување на тубална бременост (35677-04, 35678-00 [1256]) 
 

35694-02 Лапароскопска салпинголиза 
Лапароскопска лиза на прирастоци на јајцевод 

 
35694-06 Салпинголиза 

Лиза на прирастоци на јајцевод 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

 
1250 Биопсија на јајцевод 
90432-00 Биопсија на јајцевод 

 
1251 Салпингектомија 
 Салпингектомија за стерилизација 

Не вклучува: кога се врши за:  

• отстранување на тубална бременост (35677-05, 35678-01 [1256]) 

• реверзија на стерилизација (35697-00 [1253],  35694 [1254]) 
 

35638-07 Лапароскопска делумна салпингектомија, еднострана 
Лапароскопска ексцизија на лезија на јајцевод, еднострана 
 

35713-08 Делумна салпингектомија, еднострана 
Ексцизија на лезија на јајцевод, еднострана 

 
35638-08 Лапароскопска делумна салпингектомија, двострана 

Лапароскопска ексцизија на лезија на јајцевод, двострана 
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35717-02 Делумна салпингектомија, двострана 
Ексцизија на лезија на јајцевод, двострана 

 
35638-09 Лапароскопска салпингектомија, еднострана 
35713-09 Салпингектомија, еднострана 
35638-10 Лапароскопска салпингектомија, двострана 
35717-03 Салпингектомија, двострана 

 
1252 Салпингоовариектомија 
 Не вклучува: кога се врши со хистеректомија (види блокови [1268] и [1269]) 

35638-11 Лапароскопска салпингоовариектомија, еднострана 
35713-11 Салпингоовариектомија, еднострана 
35638-12 Лапароскопска салпингоовариектомија, двострана 
35717-04 Салпингоовариектомија, двострана 
35638-13 Лапароскопска еднострана овариектомија со двострана салпингектомија 
35717-05 Еднострана овариектомија со двострана салпингектомија 

 
ПОПРАВАЊЕ 

 
1253 Салпингопластика 
35697-00 Микрохируршка салпингопластика  

Микрохируршка ре-анастомоза на јајцевод 

 
35694-00 Лапароскопска салпингопластика 

Дилатација на јајцевод преку лапароскопија 
Вградување на протеза во јајцевод преку лапароскопија 
Тубопластика преку лапароскопија 
 
Не вклучува: микрохируршка салпингопластика (35697-00 [1253]) 
 

35694-04 Салпингопластика 
Дилатација на јајцевод преку лапаротомија 
Вградување на протеза во јајцевод преку лапаротомија 
Тубопластика преку лапаротомија 

 

 
1254 Анастомоза на јајцевод 
 Делумна салпингектомија со тубална анастомоза 

Реверзија на стерилизација 
Салпингосалпингостомија 
 
Не вклучува: микрохируршка анастомоза (35697-00 [1253]) 
 
 

35694-01 Лапароскопска анастомоза на јајцевод 
35694-05 Анастомоза на јајцевод 

 
1255 Други постапки за поправање на јајцевод 
35694-03 Лапароскопска салпингостомија 

Отворање на блокиран јајцевод преку лапароскопија 

 
35694-07 Салпингостомија 

Отворање на блокиран јајцевод преку лапаротомија 

 
 

90433-00 Други лапароскопски поправки на јајцевод 
90433-01 Други поправки на јајцевод 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1256 Процедури за управување со ектопична бременост 
35677-01 Рачна/хидростатска експресија на јајцевод 
35674-00 Фетотокскична инјекција во ектопична бременост со ултразвучно 

наведување 
35674-01 Фетотокскична инјекција во ектопична бременост со лапароскопија 

Директна инјекција во фетус преку лапароскопија 
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35677-02 Фетотокскична инјекција во ектопична бременост 

Директна инјекција во фетус преку лапаротомија 

 
 

 
35677-03 

 
Фетотоксична интервенција за отстранување на ектопична бременост 
Интрамускуларна инјекција 
 
Не вклучува: кога се врши со хемотерапија (Methotrexate) 
 

 
35677-00 Отстранување на перитонеална ектопична бременост 
35678-00 Лапароскопска салпинготомија со отстранување на тубална бременост 

Салпингостомија со отстранување на ектопична бременост, преку лапароскопија 

 
35677-04 Салпинготомија со отстранување на тубална бременост 

Салпингостомија со отстранување на ектопична бременост, преку лапаротомија 

 
 

35678-01 Лапароскопска салпингектомија со отстранување на тубална бременост 
Вклучува: салпингектомија (двострана) (еднострана) 

• делумна 

• целосна 

 
35677-05 Салпингектомија со отстранување на тубална бременост 
 
1257 Процедури за стерилизација на жени 
35688-00 Лапароскопска стерилизација 

Лапароскопија со: 

• примена на Filshie клип 

• лигација на јајцеводи 

• оклузија на јајцеводи 
 
Не вклучува: кога се врши со електродеструкција (35688-03 [1257]) 

 
35688-01 Стерилизација преку вагинален пристап 

Essure процедура 
 
Вклучува: кога се врши со: 

• вградување на уред 

• вградување на микроспирала 

• оклузија на јајцеводи 
преку хистероскопија 

 
Не вклучува: кога се врши со електродеструкција (35688-04 [1257]) 

 
35688-02 Стерилизација преку отворен абдоминален пристап 

Лапаротомија со: 

• примена на Filshie клип 

• лигација на јајцеводи 

• оклузија на јајцеводи 
 
Не вклучува: кога се врши со електродеструкција (35688-04 [1257]) 

 
35688-03 Лапароскопска електродеструкција на јајцевод 
35688-04 Електродеструкција на јајцевод 

 
1258 Други постапки на јајцевод 
35703-00 Тест на проодност на јајцевод 

Инсуфлација на јајцевод со боја/контраст 
Rubin тест 
Тест за проодност кој опфаќа: 

• дијагностичка хидротубација 

• радиолошки процедури 

• ултразвук техники 

 
90434-00 Други постапки на јајцевод 
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МАТКА 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
1259 Процедури за испитување на матка 
35630-00 Дијагностичка хистероскопија 

Вклучува: биопсија 
 
Не вклучува: кога се врши со: 

• поделба на: 
o интраутерини прирастоци (35633-00 [1262]) 
o септум на матка (35634-00 [1262]) 

• фалопоскопија (35710-00 [1248]) 

• миомектомија (35623-00 [1266]) 

• тубална катетеризација (35633-02 [1261]) 

• утеринска полипектомија (35633-01 [1266]) 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1260 Вградување или отстранување на интраутерински уред 
 Вклучува: контрацептивен уред 

                 прогестеронски интраутерински уред 

 
35503-00 Вградување на интраутерински уред (IUD) 

Не вклучува: кога се врши со отстранување (35506-00 [1260]) 
 

35506-00 Замена на интраутерински уред (IUD) 
Замена на интраутерински уред 

 
35506-02 Отстранување на интраутерински уред (IUD) 

Не вклучува: кога се врши со замена (35506-00 [1260]) 
 

 
1261 
 

Други процедури за апликација, вградување или отостранување кај 
матка 

35633-02 Хистероскопија со катетеризација на јајцеводи 
Не вклучува: кога се врши со: 

• биопсија (35630-00 [1259]) 

• поделба на: 
o интраутерини прирастоци (35633-00 [1262]) 
o септум на матка (35634-00 [1262]) 

• фалопоскопија (35710-00 [1248]) 

• миомектомија (35623-00 [1266]) 

• утеринска полипектомија (35633-01 [1266]) 

 
ИНЦИЗИЈА 

 
1262 Процедури за инцизија на матка 
35649-00 Хистеротомија 
35633-00 Раздвојување на интраутерински прирастоци 
35634-00 Раздвојување на септум на матка со хистероскопија 
35649-02 Раздвојување на септум на матка со хистеротомија 

 
УНИШТУВАЊЕ 

 
1263 Процедури за уништување на матка 
35622-00 Ендоскопска ендометриумска аблација 

Ендоскопска ендометриумска аблација со: 

• дијатермија 

• ласер 

• микробранови 

• фототерапија 

• ролербол 

• термален утерински балон 
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ЕКСЦИЗИЈА 

 
1264 Биопсија на ендометриум 
35620-00 Биопсија на ендометриум 

Не вклучува: кога се врши со ендоскопија (35630-00 [1259]) 

 
1265 Киретажа на матка 
35640-00 Дилатација и киретажа на матка 

Дијагностичка киретажа  

 
Не вклучува: вшмукувачка киретажа (35640-03 [1265]) 
                    кога се врши после: 

• абортус (35643-00 [1267]) 

• породување (16564-00 [1345]) 
                    кога се врши за прекин на бременост (35643-00 [1267]) 

 
35640-01 Киретажа на матка без дилатација 
35640-03 Вшмукувачка киретажа на матка 

Вклучува: дилатација 

 
Не вклучува: кога се врши после: 

• абортус (35643-01 [1267]) 

• трудови и породување (16564-01 [1345]) 

 
1266 Ексцизија на лезија на матка 
35633-01 Полипектомија на матка со хистероскопија 
35623-00 Миомектомија на матка со хистероскопија 

Отстранување на фиброид со хистероскопија 

 
35649-01 Миомектомија на матка со лапароскопија 

Отстранување на фиброид со лапароскопија 

 
35649-03 Миомектомија на матка 

Отстранување на фиброид со лапаротомија 

 
90452-00 Ексцизија на други лезии на матка 

Не вклучува: ексцизија на полип (35633-01 [1266]) 

 
1267 Евакуација на гравидна матка 
35643-00 Дилатација и киретажа по абортус или за прекин на бременост 

Дилатација и киретажа за задржани продукти на зачнување 
 
Не вклучува: дилатација и евакуација (35643-02 [1267]) 
                       кога се врши после трудови и породување (16564-00 [1345]) 
                       кога се врши со вшмукувачка киретажа (35643-01 [1267]) 

 
35643-01 Вшмукувачка киретажа на матка по абортус или за прекин на бременост 

Вшмукувачка киретажа за  

• задржани продукти на зачнување 

• прекин на бременост 
 
Не вклучува: дилатација и евакуација (35643-02 [1267]) 
                       вшмукувачка киретажа на негравидна матка (35640-03 [1265]) 
                       кога се врши после трудови и породување (16564-01 [1345]) 
                        

35643-02 Дилатација и евакуација на матка 
Вклучува: киретажа (вшмукувачка) 
                 морцелација на фетус 

 
Не вклучува: кога се врши за прекин на бременост во втор триместар (доцна) 
 

 
1268 Абдоминална хистеректомија 
 Забелешка:  

Суптотална абдоминална хистеректомија – опфаќа отстранување на матка со оставање на 
цервикс поврзан со вагина 
Тотална абдоминална хистеректомија – опфаќа отстранување на матка, заедно со цервикс 
Радикална абдоминална хистеректомија – опфаќа отстранување на матка заедно со цервикс, 
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горните 1-2 cm вагина и параметријално ткиво 

35653-00 Суптотална абдоминална хистеректомија 
Не вклучува: кога се врши со: 

• екстензивна ретроперитонеална дисекција (35661-00 [1268]) 

• радикална ексцизија на карлични лимфни јазли (35670-00 [1268]) 

• салпингоовариектомија: 
o двострана (35653-03 [1268]) 
o еднострана (35653-02 [1268]) 
 

35653-01 Тотална абдоминална хистеректомија 
Не вклучува: кога се врши со: 

• екстензивна ретроперитонеална дисекција (35661-00 [1268]) 

• радикална ексцизија на карлични лимфни јазли (35670-00 [1268]) 

• салпингоовариектомија: 
o двострана (35653-03 [1268]) 
o еднострана (35653-02 [1268]) 

 
35653-02 Абдоминална хистеректомија со еднострана салпингоовариектомија  

Абдоминална хистеректомија (суптотална) (тотална) со еднострана салпингоовариектомија 
 
Не вклучува: кога се врши со: 

• екстензивна ретроперитонеална дисекција (35661-00 [1268]) 

• радикална ексцизија на карлични лимфни јазли (35670-00 [1268]) 

• радикалчна хистеректомија (35677-00, 35664-00 [1268]) 
 

 
35653-03 Абдоминална хистеректомија со двострана салпингоовариектомија  

Абдоминална хистеректомија (суптотална) (тотална) со двострана салпингоовариектомија 
 
Не вклучува: кога се врши со: 

• екстензивна ретроперитонеална дисекција (35661-00 [1268]) 

• радикална ексцизија на карлични лимфни јазли (35670-00 [1268]) 

• радикалчна хистеректомија (35677-00, 35664-00 [1268]) 

 
 

35661-00 Абдоминална хистеректомија со екстензивна ретроперитонеална дисекција 
 
Абдоминална хистеректомија (суптотална) (тотална) со екстензивна ретроперитонеална 
дисекција 
 
Вклучува: салпингоовариектомија (двострана) (еднострана) 
 
Забелешка: Се врши за: 

• бенигни карлични тумори 

• справување со тешка ендометриоза 

• карлична инфламаторна болест 
 

35670-00 Абдоминална хистеректомија со радикална ексцизија на карлични лимфни 
јазли 
 
Абдоминална хистеректомија (суптотална) (тотална) со радикална ексцизија на карлични 
лимфни јазли 
 
Вклучува: салпингоовариектомија (двострана) (еднострана) 

 
35667-00 Радикална абдоминална хистеректомија 

 
Вклучува:   мобилизација на уретери 
               салпингоовариектомија (двострана) (еднострана) 
 

35664-00 Радикална абдоминална хистеректомија со радикална ексцизија на 
карлични лимфни јазли 
 
Вклучува:   мобилизација на уретери 
               салпингоовариектомија (двострана) (еднострана) 
 

 
1269 Вагинална хистеректомија 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• отстранување на содржина од матка (35658-00 [1270]) 

• поправање на: 
o цистокела (35576-00 [1283]) 
o карлично дно (35584-00 [1283]) 
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o ректокела (35576-01 [1283]) 
 

35657-00 Вагинална хистеректомија 
 
Не вклучува: радикална вагинална хистеректомија (35667-01, 35664-01 [1269]) 
 

35750-00 Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија 
35756-00 Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија која продолжува со 

абдоминална хистеректомија 
35673-00 Вагинална хистеректомија со еднострана салпингоовариектомија 

 
Не вклучува: радикална вагинална хистеректомија (35667-01, 35664-01 [1269]) 
 

35673-01 Вагинална хистеректомија со двострана салпингоовариектомија 
 
Не вклучува: радикална вагинална хистеректомија (35667-01, 35664-01 [1269]) 
 

35753-00 Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија со еднострана 
салпингоовариектомија 
 
Вклучува: ексцизија на циста на јајчник 
 
Не вклучува: кога постапката продолжува со абдоминална (отворена) хистеректомија (35756-
02 [1269]) 
 

35753-01 Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија со двострана 
салпингоовариектомија 
 
Вклучува: ексцизија на циста на јајчник 
 
Не вклучува: кога постапката продолжува со абдоминална (отворена) хистеректомија (35756-
02 [1269]) 
 

35756-01 Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија која продолжува со 
абдоминална хистеректомија со еднострана салпингоовариектомија 

35756-02 Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија која продолжува со 
абдоминална хистеректомија со двострана салпингоовариектомија 

35667-01 Радикална вагинална хистеректомија 
 
Schauta постапка 
Вклучува:  салпингоовариектомија (двострана) (еднострана) 
 

35664-01 Радикална вагинална хистеректомија со радикална ексцизија на карлични 
лимфни јазли  
 
Вклучува:  салпингоовариектомија (двострана) (еднострана) 

 

 
1270 Други постапки за ексцизија на матка 
35658-00 Хируршко отстранување на содржина на матка пред хистеректомија 

 
Отстранување на содржина на матка пред вагинално отстранување 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хистеректомија (види блокови [1268] и [1269]) 

90443-00 Други постапки за ексцизија на матка 

 
ПОПРАВАЊЕ 

 
1271 Процедури за суспензија на матка 
35637-04 Лапароскопска вентросуспензија 
35684-00 Други лапароскопски суспензии на матка 
35684-01 Суспензија на матка 
90435-00 Други лапароскопски поправки на матка 

Поправка на везикоутерина фистула преку лапароскопија 
Шиење на неакушерска руптура на матка преку лапароскопија 
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90435-01 Други поправки на матка 
Поправка на везикоутерина фистула преку лапаротомија 
Шиење на неакушерска руптура на матка преку лапаротомија 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 
1272 Реконструктивни процедури за матка и потпорни структури 
35680-00 Лапароскопска реконструкција на матка и потпорни структури 
35680-01 Реконструкција на матка и потпорни структури 
 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1273 Други постапки на матка 
90436-00 Други постапки на матка 

 
ЦЕРВИКС (ГРЛО НА МАТКА) 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1274 
 

Процедури за апликација, вградување или отстранување кај цервикс 
(грло на матка) 

16511-00 Поставување на шев на цервикс (грло на матка) 
Цервикален шев за цервикална инкомпетенција 
Лигација на цервикс 
Shirodkar шев 

 
16512-00 Отстранување на шев на цервикс (грло на матка) 

Отстранување на лигатура на цервикс 

 
УНИШТУВАЊЕ 

 
1275 Постапки за уништување кај цервикс 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• колпоскопија (35614-00 [1279]) 
 

35608-00 Каутеризација на цервикс (грло на матка) 
Дијатермија на цервикс 
 

35646-00 Радикална дијатермија на цервикс (грло на матка) 
Вклучува: биопсија 

 
35647-00 Ексцизија на трансформациска зона со голема јамка (LLETZ) 

LLETZ ексцизиска конусна биопсија 
Ексцизиска постапка со електрохирургија со јамка (Loop electrosurgery excision procedure -
LEEP) 
 

35539-02 Ласерско уништување на лезија на цервикс (грло на матка) 
35608-01 Друг вид на уништување на лезија на цервикс (грло на матка) 

Криотерапија на лезија на цервикс 
 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

 
1276 Постапки за ексцизија кај цервикс 
35608-02 Биопсија на цервикс (грло на матка) 

Ендо цервикална киретажа 
Пробојна биопсија на цервикс 

 
35618-00 Конусна биопсија на цервикс (грло на матка) 

 
Не вклучува: кога се врши со ласер (35618-01 [1276]) 

 
35618-01 Конусна биопсија на цервикс (грло на матка) со ласер 
35611-00 Полипектомија на цервикс (грло на матка) 
35618-04 Ампутација на цервикс (грло на матка) 
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35612-00 Отстранување на остаток од цервикс (грло на матка), абдоминален 
пристап 

35613-00 Отстранување на остаток од цервикс (грло на матка), вагинален пристап 
 
ПОПРАВАЊЕ 

 
1277 Процедури за поправање на цервикс 
35640-02 Дилатација на цервикс (грло на матка) 

 
Не вклучува: кога се врши со киретажа на матка (35640-00, 35640-03 [1265], 35643-00, 35643-
01 [1267]) 
 

35618-02 Поправка на цервикс (грло на матка) 
 
Не вклучува: кога се врши со поправка на пролапс на карлично дно (35584-00 [1283]) 
 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1278 Други постапки на цервикс 
35618-03 Други постапки на цервикс (грло на матка) 

Инцизија на цервикс за дилатација 
Отстранување на туѓо тело од цервикс 

 

 
ВАГИНА 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
1279 Процедури за испитување кај вагина 
35614-00 Колпоскопија 
35539-04 Вагиноскопија 

 
ИНЦИЗИЈА 

 
1280 Процедури за инцизија кај вагина 
35572-00 Колпотомија 

Инцизија преку вагина за пристап до карлични локалитети 

 
35572-01 Вагинотомија 

Дренажа на вагинален хематом 

 
УНИШТУВАЊЕ 

 
1281 Процедури за уништување кај вагина 
35539-01 Ласерско уништување на лезија на вагина 

 
Не вклучува: уништување на вагинални брадавички (35507-00 [1281]) 
 

35507-00 Уништување на вагинални брадавички 
Дијатермија на вагинална брадавичка 
 
Вклучува: кога се врши со ласер 
 

90437-00 Друг вид на уништување на лезија на вагина 
Уништување на лезија на вагина со каутеризација 
 
Не вклучува: уништување на вагинални брадавички (35507-00 [1281]) 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

 
1282 Процедури за ексцизија кај вагина 
35539-03 Биопсија на вагина 
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35557-00 Ексцизија на лезија на вагина 
Ексцизија на циста: 

• Гартнеров дукт 
• параурертална 

 
35509-00 Хименектомија 

Разделување на химен 

 
35566-00 Ексцизија на вагинален септум 

Разделување на вагинален септум 

 
35560-00 Делумна вагинектомија 
35560-01 Целосна вагинектомија 
35561-00 Радикална вагинектомија 

 
ПОПРАВАЊЕ 

 
1283 Поправање на пролапс на матка, карлично дно или ентерокела 
35576-00 Поправка на цистокела 

Предна вагинална поправка 

 
35576-01 Поправка на ректокела 

Задна вагинална поправка 

 
35580-00 Поправка на цистокела и ректокела 

Предна и задна вагинална поправка 

 
35587-00 Поправка на уретрокела 
35593-00 Поправка на ентерокела, вагинален пристап 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Поправка на ректокела (35576-01 [1283]) 

 
35590-01 Поправка на ентерокела, абдоминален пристап 

 
Не вклучува: кога се врши со суспензија на вагинален свод (35590-02 [1285]) 

 
35584-00 Поправка на пролапс на карлично дно 

Donald-Fothergill постапка 
Manchester постапка 

 
1284 Поправка на вагинална фистула 
35596-00 Поправка на ректовагинална фистула 
35596-01 Поправка на везиковагинална фистула, вагинален пристап 
35596-02 Поправка на уретеровагинална фистула 
90444-00 Поправка на вагиноперинеална фистула 
35596-03 Поправка на други фистули на вагина 

 
Не вклучува: поправка на везиковагинална фистула со абдоминален приод (37029 [1105]) 

 
1285 Процедури за суспензија на вагина 
  

Не вклучува: кога се врши за стресна инконтиненција (37044 [1110]) 

 
35590-00 Суспензија на вагинален свод 
35590-02 Суспензија на вагинален свод со поправка на ентерокела 

 
1286 Други процедури за поправки на вагина 
35554-00 Дилатација на вагина 
35567-00 Други поправки на вагина 

 
Не вклучува: кога се врши за фистула (види блок [1284]) 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 
1287 Процедури за реконструкција на вагина 
35569-00 Зголемување на отворот на вагината 

Постапка по Фентон 

 
35565-00 Реконструкција на вагина 

Забелешка: се изведува за 

• конгенитално отсуство 

• гинатресија 

• урогенитален синус 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1288 Други постапки на вагина 
90438-00 Други постапки на вагина 

 
ВУЛВА И ПЕРИНЕУМ 
 
УНИШТУВАЊЕ 

 
1289 Процедури за уништување кај вулва или перинеум 
35539-00 Ласерско уништување на лезија на вулва 

 
Вклучува: биопсија 
 
Не вклучува: уништување на брадавичка на вулва (35507-01 [1289]) 
 

35507-01 Уништување на брадавичка на вулва 
Дијатермија на брадавичка на вулва 

 
Вклучува: кога се врши со ласер 
 

90439-00 Друг вид на уништување на лезија на вулва 
Уништување на лезија на вулва со каутеризација 
Дијатермија на лезија на вулва 

 
Не вклучува: уништување на брадавичка на вулва (35507-01 [1289]) 

 
ИНЦИЗИЈА 

 
1290 Процедури за инцизија кај вулва или перинеум 
35520-00 Лекување на апсцес на Бартолинова жлезда 

 
Вклучува: третман со 

• инцизија 

• марсупијализација 
 
Не вклучува: третман на циста на Бартолинова жлезда (35513-00 [1293]) 

 
90446-00 Друг вид на инцизија на вулва или перинеум 

Разделување на вулварни прирастоци 
Инцизија на апсцес на вулва, неспецифициран поинаку 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

 
1291 Биопсија на вулва или перинеум 
35615-00 Биопсија на вулва 

Биопсија на клиторис 
 
Не вклучува: кога се врши со ласерско уништување на лезија на вулва (35539-00 [1289]) 
 

 
1292 Вулвектомија 
35536-00 Хемивулвектомија 
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Широка, локална ексцизија на вулва 

 
35536-01 Вулвектомија, еднострана 
35536-02 Вулвектомија, двострана 
35548-00 Радикална вулвектомија 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• дисекција на лимфен јазол (види Индекс: Ексцизија, лимфен јазол) 
 

 
1293 Други процедури за ексцизија кај вулва, перинеум или клиторис 
90440-00 Ексцизија на лезија на вулва 
35513-00 Лекување на циста на Бартолинова жлезда 

 
Вклучува: третман со 

• ексцизија 

• инцизија 

• марсупијализација 
 
Не вклучува: третман на апсцес на Бартолинова жлезда (35520-00 [1290]) 

 
35530-00 Суптотална ампутација на клиторис 
35530-01 Целосна ампутација на клиторис 

 
ПОПРАВАЊЕ 

 
1294 Процедури за поправање кај вулва или перинеум 
35533-00 Вулвопластика 

Лабиопластика 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ КАЈ ВУЛВА И ПЕРИНЕУМ 

 
1295 Други процедури кај вулва или перинеум 
90441-00 Други постапки на вулва 
90441-01 Други постапки на клиторис 

 
ДРУГИ ГИНЕКОЛОШКИ ПРОЦЕДУРИ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
1296 Процедури за испитување кај други гинеколошки локализации 
35500-00 Гинеколошки преглед 

Палпација на: 

• јајцеводи 

• јајчници 

• матка 
Карличен преглед 
Визуелен и рачен преглед на: 

• цервикс 

• вагина 

• вулва 

 
Не вклучува: кога се врши со било која друга гинеколошка постапка – да се изостави кодот 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1297 Процедури за репродуктивна медицина 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• фалопоскопија (35710-00 [1248]) 
 

13209-00 Планирање и управување со технологии на асистирана репродукција 
13206-00 Услуги на асистирана репродукција со нестимулирана овулација или 

овулација стимулирана со кломифен цитрат 
 
Вклучува: ембриолошки лабораториски услуги 
                 квантитативна проценка на хормони 
                 советување на лекувањето 
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                 ултразвучни прегледи 
13200-00 Услуги на асистирана репродукција со лекови за индуцирање на 

суперовулација 
 
Вклучува: ембриолошки лабораториски услуги 
                 квантитативна проценка на хормони 
                 советување на лекувањето 
                 ултразвучни прегледи 
 

13203-00 Надзор над овулација за циклуси на третман на суперовулација и вештачко 
осеменување 

13212-00 Трансвагинално прибирање на ооцит 
 
Вклучува: ултразвучна асистенција 
 

13212-01 Трансабдоминално прибирање на ооцит 
Лапароскопско прибирање на ооцит 

 
Вклучува: ултразвучна асистенција 

 
13215-00 Внесување на гамети во јајцевод (GIFT) 

Всадување на нефертилизирани јајцеклетки и сперма 

 
Вклучува: лапароскопски трансфер  
                 ултразвучна асистенција 
 

13215-01 Трансфер на ембрион во матка 
Трансфер на ембрион, неспецифициран поинаку 

 
Вклучува: ултразвучна асистенција 

 
13215-02 Трансфер на ембрион во јајцевод 

Тубален трансфер на ембрион 
Интрафалописки трансфер на зигот 
 
Вклучува: лапароскопски трансфер  
                 ултразвучна асистенција 
 

13215-03 Други постапки на репродуктивна медицина 
In vitro фертилизација, неспецифицирана поинаку 

 
Не вклучува: фалопоскопија (35710-00 [1248]) 

 
1298 Процедури за аномалии на генитални органи 
  

Вклучува: ендоскопија 
 

37845-00 Редукциска клиторопластика за двозначни гениталии со урогенитален 
синус 

37848-00 Редукциска клиторопластика и вагинопластика за двозначни гениталии со 
урогенитален синус 

90445-00 Редукциска клиторопластика со преместување на уретрален отвор 
37851-00 Вагинопластика за конгенитална адренална хиперплазија, мешана 

гонадална дисгенеза и слични состојби 

 
1299 Други процедури на генитални органи кај жени 
35637-02 Лапароскопска дијатермија на лезија на карлична шуплина 

Лапароскопска дијатермија на ендометриоза која опфаќа: 

• јајцевод 

• оментум 

• јајчник 
• аднекси на матка 

• матка 
 
Не вклучува: ендоскопска аблација на ендометриум (35622-00 [1263]) 

 
35713-01 Дијатермија на лезија на карлична шуплина 

Дијатермија на ендометриоза која опфаќа: 
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• јајцевод 

• оментум 

• јајчник 
• аднекси на матка 

• матка 
 
Не вклучува: ендоскопска аблација на ендометриум (35622-00 [1263]) 

 
35637-10 Лапароскопска ексцизија на лезија на карлична шуплина 

Лапароскопска ексцизија на лезија која опфаќа: 

• карличен 
o лигамент (широк) (овариумски) (тркалезен) (утеросакрален) 
o перитонеум 

• џеб на Даглас 

 
Не вклучува: биопсија (30075-37 [988]) 
                      отстранување на содржина на лезија: 

• интра-абдоминално (30392-00 [989]) 
• карлично (35720-00 [1299) 

                      ексцизионална дијатермија (35637-02 [1299]) 
                      in staging лапаротомија (35726-01 [985]) 
                      лапароскопска оментектомија (96189-01[989]) 

 
35713-14 Ексцизија на лезија на карлична шуплина 

Ексцизија на лезија која опфаќа: 

• карличен 
o лигамент (широк) (овариумски) (тркалезен) (утеросакрален) 
o перитонеум 

• џеб на Даглас 

 
Не вклучува: биопсија (30075-37 [988]) 
                      отстранување на содржина на лезија: 

• интра-абдоминално (30392-00 [989]) 
• карлично (35720-00 [1299) 

                      ексцизионална дијатермија (35637-02 [1299]) 
                      in staging лапаротомија (35726-01 [985]) 
                      оментектомија (96189-00 [989]) 

 
35720-00 Отстранување на содржина на лезија на карлична шуплина 

Отстранување на гинеколошка малигна маса која ја зафаќа карличен простор 
 
Вклучува: оментектомија 
 
Не вклучува: отстранување на содржина на матка со вагинална хистеректомија (35658-00 
[1270]) 

 
35759-00 Контрола на постоперативно крвавење по гинеколошки хируршки зафат, 

некласифицирано на друго место 
90442-00 Други постапки на женски полови органи 
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ПОГЛАВЈЕ 14 
 

АКУШЕРСКИ ПРОЦЕДУРИ (БЛОКОВИ 1330-1347) 
 
АНТЕПАРТУМ ПРОЦЕДУРИ 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1330 Антепартум постапки на апликација, вградување или отстранување  
90460-00 Амниоскопија 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• приод со хистеротомија (35649-00 [1262]) 
 

90461-00 Интраамниотска инјекција за индуцирање на абортус 
Инјекција за прекин на бременост на: 

• простагландин 

• физиолошки раствор 

 
90462-00 Вградување на простагландинска супозиторија за индуцирање на абортус 

 
Не вклучува: кога се врши при трудови (90461-01 [1334]) 

 
16600-00 Дијагностичка амниоцентеза  
16618-00 Терапевтска амниоцентеза 
16621-00 Амниоинфузија 

Амниоинфузија за тежок олигохидрамниос 
 
Не вклучува: интра-амниотска инјекција за абортус (90461-00 [1330]) 
 

16603-00 Земање мостра од хорионски реси 
16606-00 Земање мостра од крв на фетус 
16627-00 Вградување на фетоамниотски спој (shunt) 
90463-00 Фетална редукција 

Фетална инјекција на : 

• гас 

• калиум хлорид 
Папочна врвца: 

• аблација 

• лигација 

• оклузија 
 
Вклучува: дијатермија 
 

90463-01 Ендоскопска фетална редукција 
Фетоскопски, папочна врвца: 

• аблација 

• лигација 

• оклузија 
 
Вклучува: ласер 

 
16609-00 Интраутерина фетална интраваскуларна трансфузија на крв 
16612-00 Интраутерина фетална интраперитонеална трансфузија на крв 
16615-00 Интраутерина фетална интраваскуларна и интраперитонеална 

трансфузија на крв 
Интраутерина фетална трансфузија неспецифицирана поинаку 

 
90488-00 Ендоскопска аблација на садовите на плацентата 

Фетоскопска фотокоагулација на садовите на плацентата 
 
Забелешка: Интраутеринска постапка за синдром на трансфузија меѓу близнаци 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• интраоперативен ултразвук (55054-00 [1949]) 
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90487-00 Други интраутерини дијагностички постапки на фетус 
Интраутерина биопсија на кожа на фетус, неспецифицирана поинаку 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1331 Антепартум постапки на инцизија 
16624-00 Дренажа на течност од феталната шуплина 

 
ПОПРАВАЊЕ 
 
1332 Антепартум постапки на поправање 
90464-00 Корекција на дефект на фетус  

 
Не вклучува: дренажа на течност од фетална шуплина (16624-00 [1331]) 

 
ПРОЦЕДУРИ ПОВРЗАНИ СО ПОРОДУВАЊЕ 
 
АНАЛГЕЗИЈА И АНЕСТЕЗИЈА 
 
1333 Аналгезија и анестезија за време на трудови и породување 
▼0031 Забелешка: На кодовите во овој блок се додава продолжеток од два знаци кој го означува 

ASA статусот. Видете ги подолу кодовите и дефинициите. Овој продолжеток од два знаци се 
запишува само од документацијата на образецот за анестетици. 
 
Класификација на статус според American Society of Anesthesiologists (ASA) 
 
Следната табела која ги прикажува ASA поените се користи со соодветните кодови во 
блоковите [1333] Аналгезија и анестезија за време на трудови и породување, [1909] 
Проводна анестезија и [1910] Церебрална анестезија. Првиот знак од продолжетокот со два 
знаци на кодот за процедурата е ASA класа, како што е прикажано во првата колона. 
 
Вториор знак на продолжетокот означува дали и модификаторот ‘E’ е запишан на образецот 
за анестезија, освен ASA класата. ‘E’ означува постапка која се изведува итно и може да е 
поврзана со субоптимална можност за модификација на ризикот. Модификаторот ‘E’ се 
претставува со цифрата ‘0’.  
 
Овие информации мора да бидат документирани на образецот за анестетици пред да се 
доделат овие кодови. Во случаи кога нема документација за ASA класата или не е прикажан 
модификаторот за итни интервенции, треба да се впишат цифри ‘9’. 
 
Прв знак 

ASA класа Опис 

1 Нормален здрав пациент 
2 Пациент со блага системска болест 
3 Пациент со тешка системска болест која ограничува активност 
4 Пациент со тешка системска болест која претставува постојана опасност по 

живот 
5 Пациент пред смрт за кој не се очекува да преживее подолго од 24 часа без 

хируршка интервенција 

6 Пациент со констатирана мозочна смрт чиишто органи се отстрануваат за 
да бидат донирани 

9 Нема документација за ASA статус 

 
 
Втор знак 

Модификатор 
кој означува 
итна интервенција 

Знак Опис 

Е 0 Постапката се изведува како итна интервенција 
 9 Не е итна интервенција или не е познато 

 
 

92506-XX Невроаксијален блок за време на трудови 
Каудална       } 
Епидурална   }  инјекција/инфузија за време на трудови 
‘Рбетна          } 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на невроакцијален блок (92516-00 
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[1912]) 
 
Не вклучува: кога се продолжува за анестезија за време на породување (92507 [1333]) 

92507-XX Невроаксијален блок за време на трудови и породување 
Каудална       } 
Епидурална   }  инјекција/инфузија за време на трудови и породување 
‘Рбетна          } 
 
Вклучува: кога се врши за: 

• царски рез 
• отстранување на задржана плацента 

• поправање на акушерска лацерација 
 
Забелешка: овој код се доделува за оние пациенти кои имаат невроаксијален блок за 
намалување на болка при трудови и невроаксијалниот блок продолжува за анестезија за 
време на породувањето. 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на невроакцијален блок (92516-00 
[1912]) 

 
Не вклучува: невроакцијален блок даден за анестезија за време на породување (92508 
[1909]) 
 

 
ИНДУКЦИЈА НА ТРУДОВИ 

 
1334 Медикаментозна или хируршка индукција на трудови  
▼1513  
90465-00 Индукција на трудови со окситоцин  

Индукција со Syntocinom 
 
Не вклучува: кога се врши со хируршка индукција на трудови (90465-05 [1334]) 

 
90465-01 Индукција на трудови со простагландин 

Индукција со Prostin или Cervagem 
 
Не вклучува: кога се врши со хируршка индукција на трудови (90465-05 [1334]) 
 
 

90465-02 Индукција на трудови со други медикаменти 
Не вклучува: кога се врши со хируршка индукција на трудови (90465-05 [1334]) 

 
 

90465-03 Хируршка индукција на трудови со артифициелно пробивање на мембрани 
Артифициелно пробивање на мембрани пред отпочнување на трудови 
Хируршка индукција неспецифицирана поинаку 
 
Не вклучува: кога се врши со медикаментозна индукција на трудови (90465-05 [1334]) 
 
 

90465-04 Други видови на хируршка индукција на трудови  
Индукција со: 

• bougie 

• дилатација на цервикс 
Индукција со Foley катетер 
 
Не вклучува: кога се врши со медикаментозна индукција на трудови (90465-05 [1334]) 

 
90465-05 Индукција на трудови со истовремена примена на хируршки зафат и 

медикаменти 
Истовремена медикаментозна и хируршка индукција 

 
ЗАСИЛУВАЊЕ НА ТРУДОВИ 
 
1335 Медикаментозно или хируршко засилување на трудови 
▼1513  
90466-00 Засилување на трудови со помош на медикаменти (после појава на 
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трудови) 
Не вклучува: кога се врши со хируршка индукција на трудови (90466-02 [1335]) 

 
90466-01 Хируршко засилување на трудови  

Артифициелно пробивање на мембрани по отпочнување на трудови 

 
Не вклучува: кога се врши со медикаментозна индукција на трудови (90466-02 [1335]) 

 
90466-02 Засилување на трудови со истовремена примена на хируршки зафат и 

медикаменти 
Истовремена медикаментозно и хируршко засилување 

 
СПОНТАНО ПОРОДУВАЊЕ НА ТЕМЕ 
 
1336 Спонтано породување на теме 
 Кога се врши, се применува и кодот: 

• епизиотомија (90472-00 [1343]) 
 

90467-00 Спонтано породување на теме 

 
ПОРОДУВАЊЕ СО ФОРЦЕПС 
 
1337 Породување со форцепс 
▼1534 Кога се врши, се применува и кодот: 

• епизиотомија (90472-00 [1343]) 

 
90468-00 Ниско породување со форцепс 

Породување со форцепс со излез 
Породување со форцепс според Wrigley 
 

90468-01 Средно породување со форцепс 
Породување со форцепс според Keilland 
Породување со форцепс според Neville-Barnes 

 
90468-02 Високо породување со форцепс 
90468-03 Ротација на главата на фетусот со форцепс 

Ротација со форцепс според Keilland 
 

90468-04 Ротација на главата на фетусот со форцепс и породување 
 
Вклучува: породување со форцепс или вакуум 
 

90468-05 Неуспешно породување со форцепс 

 
ПОРОДУВАЊЕ СО ВАККУМ 
 
1338 Вакуум екстракција 
90469-00 Вакуумска екстракција 
90469-01 Неуспешна вакуумска екстракција 

 
КАРЛИЧНО ПОРОДУВАЊЕ 
 
1339 Карлично породување и екстракција 
▼1542  
90470-00 Спонтано карлично породување 
90470-01 Помогнато карлично породување 
90470-02 Помогнато карлично породување со примена на форцепс на подоцна 

пројавена глава 
90470-03 Карлична екстракција 
90470-04 Карлична екстракција со примена на форцепс на подоцна пројавена глава 
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ПОРОДУВАЊЕ СО ЦАРСКИ РЕЗ 
 
1340 Царски рез 
▼1541 Вклучува: форцепс на подоцна пројавена глава 

 
16520-00 Елективен класичен царски рез 
16520-01 Итен класичен царски рез 
16520-02 Елективен класичен царски рез на долен сегмент 
16520-03 Итен класичен царски рез на долен сегмент 
 
ПОМОШНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПОРОДУВАЊЕ 
 
ИСПИТУВАЊЕ 
 
1341 Мониторинг на фетус 
▼0042 Забелешка: електронски мониторинг на работата на срцето се користи за мониторинг на 

срцето на фетусот и контракции на матката 

16514-00 Внатрешен мониторинг на фетус 
Внатрешна кардиотокографија (CTG) на фетус 

 
16514-01 Надворешен мониторинг на фетус 

Надворешна кардиотокографија (CTG) на фетус 
Стрес тест на фетус при контракции 
Не-стрес тест на фетус  

 
1342 Манипулација на положба и презентација на фетус 
16501-00 Надворешно завртување на фетус 

Не вклучува: кога се врши заедно со внатрешно завртување (90471-04 [1342]) 
 

16501-01 Неуспешно надворешно завртување на фетус 
90471-02 Внатрешно завртување на фетус 

Не вклучува: кога се врши заедно со надворешно завртување (90471-04 [1342]) 
 

90471-03 Неуспешно внатрешно завртување на фетус 
90471-04 Комбинирано внатрешно и надворешно завртување на фетус 
90471-05 Неуспешно комбинирано внатрешно и надворешно завртување на фетус 
90471-06 Рачна ротација на глава на фетус 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1343 Други процедури поврзани со породување 
▼1551  
90472-00 Епизиотомија 

Поправање на лацерација проширена со епизиотомија 
 
Вклучува: примарна поправка 
 
Не вклучува: секундарна поправка (90481-00 [1344]) 
 

90473-00 Местење на пролабирана папочна врвца 
90474-00 Инцизија на цервикс за потпомагање на породувањето 
90475-00 Симфизиотомија за потпомагање на породувањето 
90476-00 Постапки на фетус со цел да се олесни породување 

Клеидотомија 
Декапитација на фетус 
Уништување на фетус 
Убод со игла во хидроцефална глава 
 

90477-00 Други постапки со цел да се олесни породување 
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ПОСТПАРТУМ ПРОЦЕДУРИ 
 
ПОПРАВКА 
 
1344 Постпартум шиење 
▼1551  
90478-00 Шиење на руптурирана матка 

Шиење на повторно отворена рана на матка после царски рез 
 
Не вклучува: повторно затворање на повторно отворена рана на абдомен после царски рез 
(30403-03 [1000]) 
 

16571-00 Шиење на актуелна акушерска лацерација на цервикс 
90479-00 Шиење на актуелна акушерска лацерација на вагина 

Не вклучува: кога се врши со перинеален шев (16573-00, 90481-00 [1344]) 

 
90480-00 Шиење на актуелна акушерска лацерација на мочен меур и/или уретра, без 

опфаќање на перинеум 
Не вклучува: шиење на перинеална лацерација од трет или четврт степен (16573-00 [1344]) 

  
90480-01 Шиење на актуелна акушерска лацерација на ректум и/или анален 

сфинктер, без опфаќање на перинеум 
Не вклучува: шиење на перинеална лацерација од трет или четврт степен (16573-00 [1344]) 

 
90485-00 Друг вид на шиење на актуелна акушерска лацерација без опфаќање на 

перинеум 
Друг вид на шиење на актуелна акушерска лацерација на: 

• пелвично дно 

• вулва 

 
90481-00 Шиење на расцеп на принеум од прв или втор степен  

Секундарна поправка на епизиотомија 
Шиење на перинеална лацерацја со опфаќање на вагина, неспецифицирано поинаку 
 
Не вклучува: шиење само на вагинална лацерација (90479-00 [1344]) 
 

16573-00 Шиење на расцеп на принеум од трет или четврт степен  
Шиење на перинеална лацерацја со опфаќање на вагина и: 

• ректум 

• sphincter ani 

• поткожен мускул 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1345 Постпартум евакуација на содржина на матка  
90482-00 
▼1543 

Рачно отстранување на плацента 

16564-00 Постпартална евакуација на содржината на матката со дилатација и 
киретажа  
Дилатација и киретажа после породување за задржаните продукти на зачнувањето 
 
Не вклучува: кога се врши со вшмукувачка киретажа (16564-01 [1345]) 
 

16564-01 Постпартална евакуација на содржината на матката со вшмукувачка 
киретажа  
Вшмукувачка киретажа после породување за задржаните продукти на зачнувањето 

 

 
1346 Корекција на инвертирана матка 
16570-00 Рачна корекција на инвертирана матка 

Хидростатска корекција на инвертирана матка 
 

16570-01 Хируршка корекција на инвертирана матка 
Вклучува: кога се врши со абдоминален приод 
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1347 Други постпартум постапки  
90483-00 Постпартално рачно испитување на утеринска шуплина  
90484-00 Евакуација на перинеален инцизиски хематом  

Евакуација на хематом од: 

• епизиотомија 

• перинеорафија 

 
90484-01 Евакуација на не-инцизиски хематом на перинеум или вагина 
90484-02 Евакуација на хематом кај абдоминална рана од царски рез 
16567-00 Други постапки за справување со постпартално крвавење 
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ПОГЛАВЈЕ 15 
 

ПРОЦЕДУРИ НА ЛОКОМОТОРНИОТ СИСТЕМ (БЛОКОВИ 
1360 - 1579) 
 
Забелешка: 
РЕПОЗИЦИЈА НА ФРАКТУРА / ДИСЛОКАЦИЈА 
 
Затворена репозиција 
Вклучува корекција на дислокација / фрактура без оперативен зафат, како и 
дополнителна надворешна фиксација 
 
Затворена репозиција со внатрешна фиксација 
Вклучува корекција на дислокација / фрактура без оперативен зафат и вклучува 
внатрешна фиксација.  Исто така вклучува на дислокација / фрактура без оперативен 
зафат со дополнителна надворешна фиксација. 
 
Отворена репозиција 
Вклучува корекција на дислокација / фрактура со оперативен зафат и вклучува 
употреба на надворешна фиксација и дебридман на отвореното оперирано место. 
 
Отворена репозиција со внатрешна фиксација 
Вклучува корекција на дислокација / фрактура со оперативен зафат и вклучува 
внатрешна фиксација, а го вклучува и истото тоа со употреба на дополнителна 
надворешна фиксација и дебридман на отвореното оперирано место. 
 
Внатрешна фиксација 
Вклучува: 
Био – имплантат, серклажа, интрамедуларен клин, несегментална фиксација (Harrington 
- ова шипка), пин, плочка, прстенест фиксатор, шипка, шрафови (фацетни), 
сегментална фиксација (CD) (Dwyer) (Luque) (Zielke), лизгачки клин, жица 
 
Надворешна фиксација 
Вклучува: 
Полукружни шипки, преврски, држачи, гипс, калипер (инструмент за мерење), 
циркумосеосна фиксација, хало, гипсена ортоза (Минерва), повеска, завој на колк 
(спика), шина (акрилна) (кап) (леан – метал) (сребрена), цврсто врзување со ремен или 
атхезивна лента, поврзување на заби со жица 
 
Имобилизација 
Вклучува корекција на дислокација / фрактура без репозиција со надворешна фиксација 

 
 

ГЛАВА 
 
Вклучува: Коски на лицето, Череп, Темпоролумбарен зглоб 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1360 
 

Процедури за поставување, вградување или отстранување на 
главата 

53225-00 Артроцентеза на темпоромандибуларен зглоб 
 
Вклучува: иригација 

53400-00 Имобилизација на фрактура на максилата без фиксација 
Затворена репозиција на фрактура на максилата без надворешна фиксација 

53403-00 Имобилизација на фрактура на мандибулата без фиксација 
Затворена репозиција на фрактура на мандибулата без надворешна фиксација 
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52096-00 Вградување на шипка или жица во максилата, мандибулата или 
зигоматичната коска 
Не вклучува:  Онаа со фрактура (види Индекс: репозиција, фрактура според место, со 
фиксација) 

 
52102-00 Отстранување на шипка, шраф или жица од максилата, мандибулата или 

зигомоатичната коска 

52106-00 Отстранување на полукружни шипки од максилата или мандибулата 

ИНЦИЗИЈА 
 
1361 
 

Надворешна фиксација на мандибулата 
Забелешка: Интермаксијално поврзување со жици – се користи за стабилизирање на 
вилицата во нова позиција по реконструкција и вклучува фиксација на посебни жици за 
долните и горните заби, а потоа и поврзување на горните со долните заби со употреба на 
жици 

52420-00 Надворешна фиксација на мандибулата со вградување жици 
интермаксијално по реконструкција 
Не вклучува:  Онаа за фрактури (47756-00 [1366]) 

1362 
 

Експлорација на темпоромандибуларниот зглоб 
Вклучува: микрохируршки техники 

53221-00 Експлорација на темпоромандибуларниот зглоб 

53244-00 Експлорација на темпоромандибуларниот зглоб со кондилектомија или 
кондилотомија 

53227-00 Експлорација на темпоромандибуларен зглоб со операција на менискус 
или чашка 

53230-00 Експлорација на темпоромандибуларен зглоб со операција на менискус, 
чашка и кондил 

53233-00 Експлорација на темпоромандибуларен зглоб со операција на менискус, 
чашка и кондила со употреба на ткивен резен импланти од рскавица или 
алографт 

1363 Други инцизиски процедури на максилата или мандибулата 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1364 
 

Ексцизиски процедури на максилата, мандибулата или 
темпоролумбарниот зглоб 

53218-02 Артроскопско одделување на атхезиите на темпомандибуларниот зглоб 
Вклучува: Биопсија 

53215-00 Артроскопија на темпоромандибуларниот зглоб 

53218-00 Артроскопија на темпоромандибуларниот зглоб со отстранување на 
слободно тело 

53218-01 Артроскопски дебридман на темпоромандибуларниот зглоб 

52606-00 Ексцизија на туберкулумот на максилата 
Репозиција на фиброзен или коскен туберкупум од максиларниот алвеорален гребен 

52603-00 Ексцизија на милохиодниот гребен на мандибулата 
Репозиција на милохиодниот гребен на мандибулата 

90603-00 Секвестректомија на максилата 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (52096-00 [1360]) 

90603-01 Секвестректомија на мандибулата 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (52096-00 [1360]) 

53226-00 Синовиектомија на темпоромандибуларниот зглоб 
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52600-01 Ексцизија на максиларна или мандибуларна егзостоза 
 

РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 
 

1365 
 

Репозиција на фрактура на носната коска 
Вклучува:  Фронтален синус, назоетмоид 

47738-00 Затворена репозиција на фрактура на носна коска 
Вклучува: Внатрешна фиксација 

47741-00 Отворена репозиција на фрактура на носна коска 
Вклучува: Остеотомија 

1366 
 

Репозиција на фрактура на мандибулата или максилата 
Не вклучува:  Репозиција на фрактура на алвеоларен гребен на мандибулата или 
максилата (90530 [1367]) 

47756-00 Затворена репозиција на фрактура на мандибулата со надворешна 
фиксација 

47777-00 Отворена репозиција на фрактура на мандибулата 

53425-00 Отворена репозиција на сложена фрактура на мандибулата 
Репозиција на мандибуларна фрактура со зафаќање на висцера, крвни садови или нерви 

47789-00 Отворена репозиција на фрактура на мандибула со внатрешна фиксација 

53429-00 Отворена репозиција на сложена фрактура на мандибулата со 
внатрешна фиксација 
Репозиција на мандибуларна фрактура со употреба на плочка (и) и со зафаќање на 
висцера, крвни садови или нерви 

47753-00 Отворена репозиција на фрактура на максилата со надворешна 
фиксација 

47774-00 Отворена репозиција на фрактура на максилата 

53424-00 Отворена репозиција на сложена фрактура на максилата 
Репозиција на максиларна фрактура со зафаќање на висцера, крвни садови или нерви 

47786-00 Отворена репозиција на фрактура на максилата со внатрешна фиксација 

53427-00 Отворена репозиција на сложена фрактура на максилата со внатрешна 
фиксација 
Репозиција на максиларна фрактура со употреба на плочка (и) и со зафаќање на висцера, 
крвни садови или нерви 

1367 
 

Репозиција на фрактура на мандибуларен или максиларен 
алвеоларен гребен 

90530-00 Затворена репозиција на фрактура на мандибуларен или максиларен 
алвеоларен гребен 

90530-01 Отворена репозиција на фрактура на мандибуларен или максиларен 
алвеоларен гребен 

1368 Репозиција на фрактура на зигоматична коска 
47762-00 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска 

Вклучува:  Маларна косна, зигоматичен лак 

47765-00 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска со надворешна 
фиксација, 1 локација 

47768-00 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска со надворешна 
фиксација, 2 локации 

47771-00 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска со надворешна 
фиксација, 3 локации 

47765-01 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска со внатрешна 
фиксација, 1 локација 

47768-01 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска со внатрешна 
фиксација, 2 локации 

47771-01 Отворена репозиција на фрактура на зигоматична коска со внатрешна 
фиксација, 3 локации 
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1369 Репозиција на темпоромандибуларниот зглоб 

47000-00 Затворена репозиција на дислокација на темпоромандибуларниот зглоб 

53203-00 Отворена репозиција на дислокација на темпоромандибуларниот зглоб 

1370 
 

Репозиција на фрактура или дислокација на лицева коска 
Не вклучува: Репозиција на орбитална фрактура (45590, 45593 [1716]) 

90530-02 Затворена репозиција на фрактура на лицева коска, која не е 
класифицирана на друго место 

90530-03 Отворена репозиција на фрактура на лицева коска, која не е 
класифицирана на друго место 

1371 
 

Реконструктивни процедури на максилата, мандибулата или 
темпаролумбарниот зглоб 

52626-00 Зголемување на алвеоларниот гребен со вградување на ткивен 
експандер 

52624-00 Зголемување на алвеоларниот гребен со вградување на коскен графт 
или алографт 

53236-00 Стабилизација на темпоромандибуларниот зглоб 

53239-00 Артродеза на темпоромандибуларниот зглоб 

 
ВРАТ И ТОРАКС 
Вклучува:  Ребра, Стернум 
Не вклучува: Вратен ’рбет 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1373 
 

Процедури за поставување, вградување или отстранување од 
вратот и тораксот 

47471-00 Имобилизација на фрактура на ребро 
Неоперативен третман на фрактура на ребро 

38460-00 Отстранување на стернална жица 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1374 Инцизиски процедури на вратот и тораксот 
48406-10 Остеотомија на ребро 

48409-10 Остеотомија на ребро со внатрешна фиксација 

34133-00 Скаленотомија 

50402-00 Ослободување на стерноклеидомастоиден мускул 
Одделување на стерномастоидниот мускул 
Вклучува:  Ослободување на меко ткиво 
Забелешка:  Се изведува при состојба на искривен врат 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1375 Остектомија на ребро 
48406-11 Парцијална остектомија на ребро 

48409-11 Парцијална остектомија на ребро со внатрешна фиксација 

34136-00 Парцијална остектомија на прво ребро за декомпресија на торакален 
отвор 

48406-12 Тотална остектомија на ребро 

48409-12 Тотална остектомија на ребро со внатрешна фиксација 

34139-00 Тотална остектомија на цервикално ребро за декомпресија на торакален 
отвор 
 

1376 Други ексцизиски процедури на вратот и тораксот 
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38464-00 Дебридман на рана после стернотомија 
Вклучува:  Киретажа на инфицираната коса, отстранување на жица од стернумот 

90603-02 Секвестректомија на стернум 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-03 Секвестректомија на ребро 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 
 

1377 Репозиција на фрактура на стернум 
47466-00 Затворена репозиција на фрактура на стернум 

Вклучува: Внатрешна фиксација 

47467-00 Отворена репозиција на фрактура на стернум 
Вклучува: Внатрешна фиксација 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1378 Реконструктивни процедури на вратот и тораксот 
90596-00 Затворање на стернумот со жица 

 
РЕОПЕРАЦИЈА 
 
1378 Реоперативни процедури на вратот и тораксот 
38466-00 Реоперација на стернум со повторно отворање на медијастинумот 

 
’РБЕТ (’РБЕТЕН СТОЛБ) 
Вклучува:  Вратен ’рбет, коксигис, лумбарен ’рбет, сакрум, торакален ’рбет 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1381 

 

Имобилизација на фрактура / дислокација на ’рбетот 
Забелешка:  Вклученоста на ’рбетниот мозок може да биде опишана како патологија на 
’рбетниот мозок 
Не вклучува:  Онаа со затворена репозиција на фрактура / дислокација (47690-00, 47693-
00 [1387]) 

47684-00 Имобилизација на фрактура / дислокација на ’рбетот 

47687-00 Имобилизација на фрактура / дислокација на ’рбетот со поврена на 
’рбетниот мозок 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1382 Биопсија на интервертебралниот диск и пршлените 
90602-00 Биопсија на интервертебралниот диск 

30093-00 Иглена биопсија на пршлен 
Биопсија на пршлен со трефин (вид на инструмент) 

1383 Ексцизија на пршлен 
Вклучува: Коскен графт 
Забелешка:  Вклученоста на ’рбетниот мозок може да биде опишана како патологија на 
’рбетниот мозок 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Внатрешна фиксација (48678-00, 48681-00, 48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

• Фузија на ’рбет (види блок [1389]) 

48639-00 Ексцизија на пршлени 
Вертебректомија НОС 

48639-01 Ексцизија на пршлени со засегање на ’рбетен мозок 
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Вертебректомија со зафаќање на ’рбетен мозок 

 
1384 
 

Анблок на мекоткивна лезија заедно со сакрум или ’рбет 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на сакрумот на ’рбетот 

50221-01 Анблок ресекција на мекоткивна лезија заедено со сакрум или ’рбет 
50221-02 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на ’рбет 

Не вклучува:  Онаа на сакрум (50221-01 [1384]) 

50224-00 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на сакрумот со 
реконструкција и протеза 

50224-01 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на сакрумот со 
употреба на алографт 

50224-02 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на сакрумот со 
употреба на аутографт 

50224-03 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на ’рбет со употреба 
на протеза 
Не вклучува:  Онаа на сакрум (50221-01 [1384]) 

50224-04 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на ’рбет со употреба 
на алографт 
Не вклучува:  Онаа на сакрум (50221-01 [1384]) 

50224-05 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на ’рбет со употреба 
на аутографт 
Не вклучува:  Онаа на сакрум (50221-01 [1384]) 

 
1385 Други ексцизиски процедури на ’рбетот (’рбетниот столб) 
90603-04 Секвестректомија на пршлен 

Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

90603-05 Секветректомија на пршлен со засегање на ’рбетен мозок 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

30672-00 Ексцизија на тртна коска 
Коксигектомија 

32036-00 Ексцизија на пресакрална лезија 
Ексцизија на сакроксигејалена лезија 

43876-00 Ексцизија на сакрококсигејален тератом, заден пристап 

43879-00 Ексцизија на сакрококсигејален тератом, заден и абдоминален пристап 
 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1386 Манипулација на ’рбет 

48600-00 Манипулација на ’рбет 

47696-00 Затворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет 
 

1387 
 

Затворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со 
имобилизација 
Забелешка:  Вклученоста на ’рбетниот мозок може да биде опишана како патологија на 
’рбетниот мозок 

47690-00 Затворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со 
имобилизација 

47693-00 Затворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со засегање на 
’рбетниот мозок со имобилизација 

1388 
 

Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет 
Забелешка:  Вклученоста на ’рбетниот мозок може да биде опишана како патологија на 
’рбетниот мозок 
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47699-00 Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет 

47699-01 Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со едноставна 
внатрешна фиксација 
Вклучува: Несегментална внатрешна фиксација 

47699-02 Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со сегментална 
внатрешна фиксација 

47702-00 Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со засегање на 
’рбетниот мозок 

47702-01 Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со засегање на 
’рбетниот мозок со едноставна внатрешна фиксација 
Вклучува: Несегментална внатрешна фиксација 

47702-02 Отворена репозиција на фрактура / дислокација на ’рбет со засегање на 
’рбетниот мозок со сегментална внатрешна фиксација 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1389 Фузија на ’рбет 
▼1348 Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 

Кога се врши, се применува и кодот: 

• Ексцизија на пршлени (48639 [1383]) 

• Внатрешна фиксација (48678-00, 48681-00, 48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

48660-00 Предна фузија на ’рбет, 1 ниво 
Не вклучува:  онаа со декомпресија на вратниот ’рбетен мозок (40332-00 [46]) 

48669-00 Предна фузија на ’рбет, > 2 ниво 
Не вклучува:  онаа со декомпресија на вратниот ’рбетен мозок (40332-00 [46]) 

48642-00 Задна фузија на ’рбет, 1 или 2 ниво 

48645-00 Задна фузија на ’рбет, > 3 ниво 

48648-00 Постеролатерална фузија на ’рбет, 1 или 2 ниво 

48651-00 Постеролатерална фузија на ’рбет, > 3 ниво 

48654-00 Задна фузија на ’рбет со ламинектомија, 1 ниво 

48657-00 Задна фузија на ’рбет со ламинектомија, > 2 ниво 

48654-01 Постеролатерална фузија на ’рбет со ламинектомија, 1 ниво 

48657-01 Постеролатерална фузија на ’рбет со ламинектомија, > 2 ниво 
 

1390 Внатрешна фиксација на ’рбет 
▼1348 Кога се врши, се применува и кодот: 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

• Фузија на ’рбет (види блок [1389]) 

40316-00 Фиксација на одонтоидот со шрафови 
Стабилизација на втор вратен пршлен 

48678-00 Едноставна внатрешна фиксација на ’рбет 
Вклучува:  Вградување на 

• Шраф помеѓу фацетните зглобови 

• Јамка од жица 
Не вклучува:  Онаа со отворена репозиција на фрактура / дислокација (47699-01, 47699-02, 
47702-01, 47702-02 [1388]) 

48681-00 Несегментална внатрешна фиксација на ’рбет 

48684-00 Сегментална внатрешна фиксација на ’рбет, 1 или 2 ниво 

48687-00 Сегментална внатрешна фиксација на ’рбет, 3 или 4 ниво 

48690-00 Сегментална внатрешна фиксација на ’рбет, > 5 ниво 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1393 Други процедури на ’рбет 
▼1348  

90026-00 Вертебропластика, 1 пршленско тело 
Инјектирање на полиметилметакрилат (ПММА) во едно пршленско тело 
Вклучува:  билатерално (бипедикуларно) инјектирање 
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Кога се врши, се применува и кодот: 

• Интраоперативна компјутерска томографија (57341-00 [1966]) 

• Сликање на ’рбетот со магнетна резонанца (90901-03 [2015]) 

90026-01 Вертебропластика, > 2 пршленски тела 
Инјектирање на полиметилметакрилат (ПММА) во две или повеќе пршленски тело 
Вклучува:  билатерално (бипедикуларно) инјектирање 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Интраоперативна компјутерска томографија (57341-00 [1966]) 

• Сликање на ’рбетот со магнетна резонанца (90901-03 [2015]) 

90025-00 Ревизија на остеосинтеза на ’рбет со прилагодување на ’рбетната 
фиксација 

90025-01 Ревизија на остеосинтеза на ’рбет со отстранување на ’рбетната 
фиксација 

90025-02 Ревизија на остеосинтеза на ’рбет со коскен графт 

90025-03 Друга ревизија на операции на ’рбет 
Вклучува:  Фузија, остеотомија 

 
РАМО 
Вклучува:  Акромиоклавикуларен зглоб, клавикула, скапула, стерноклавикуларен зглоб 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1394 Процедури на поставување, вградување и отстранување на рамо 
48927-00 Отстранување на протеза на рамо 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1395 Инцизиски процедури на рамо 
48945-00 Артроскопија на рамо 

Не вклучува:  Онаа со 

• Биопсија (48945-01 [1396]) 

• Дебридман (48948-00 [1397]) 

48948-01 Артроскопско отстранување на слободно тело од рамо 
Артроскопско отстранување на туѓо тело од рамо 

48912-00 Артротомија на рамо 
Вклучува:  отстранување на слободно или туѓо тело 

90600-00 Артроскопско ослободување на атхезии или контрактура на рамото 
Не вклучува:  Онаа со било која друга процедура на локомоторниот систем на рамото – 
занемарете го кодот  

90600-01 Ослободување на атхезии или контрактура на рамото 
Не вклучува:  Онаа со било која друга процедура на локомоторниот систем на рамото – 
кодот се занемарува 

48406-06 Остеотомија на клавикула 
Клавикотомија 

48409-06 Остеотомија на клавикула со внатрешна фиксација 
Клавикотомија со внатрешна фиксација 

48406-07 Остеотомија на скапула 

48409-07 Остеотомија на скапула со внатрешна фиксација 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1396 Биопсија на рамо 
48945-01 Артроскопска биопсија на рамото 

 
1397 Синовиектомија или дебридман на рамо 
48948-00 Артроскопски дебирдман на рамо 
48954-00 Артроскопска синовиектомија на рамо 

Вклучува:  ослободување на контрактура 

48936-00 Синовиектомија на рамо 
 

1398 Остектомија на клавикула или скапула 
48406-08 Остектомија на клавикула 
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Клавикулектомија 

48409-08 Остектомија на клавикула со внатрешна фиксација 
Клавикулектомија со внатрешна фиксација 

48406-09 Остектомија на скапула 
Скапулектомија 

48409-09 Остектомија на скапула со внатрешна фиксација 
Скапулектомија со внатрешна фиксација 

 
1399 Ампутација на рамо 
44334-00 Интерскапулоторакална ампутација 

Интерторакоскапуларна ампутација 

44331-00 Дезартикулација во пределот на рамо 
 

1400 Други ексцизии на рамо 
48900-00 Ексцизија на корако-акромијален лигамент 

Не вклучува:  Онаа со 

• Декомпресија на субкромијален простор (48903-00 [1400]) 

• Реконструкција на ротаторниот каф (48906-00, 48909-00 [1404]) 

48900-01 Ексцизија на калциумови наслаги од ротаторен каф 
Не вклучува: Онаа со реконструкција на ротаторен каф (48906-00 [1404]) 

48951-00 Артроскопска декомпресија на субкромијален простор 
Артроскопска акромијопластика 
Вклучува:  Одделување на корако-акромијалниот лигамент 

48903-00 Декомпресија на субакромијален простор 
Вклучува:  Акромионектомија 
 Акромиопластика 
 Ексцизија на: 

• Акромиоклавикуларен зглоб 

• Корако – акромујален лигамент 
• Дистална клавикула 

Не вклучува:  Онаа со артроскопик пристап (48951-00 [1400]), онаа со реконструкција на 
ротаторен каф (48909-00 [1404]) 

50221-03 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на скапула 
Вклучува:  Онаа со зафаќање на зглоб на рамо 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на скапулата или зглобот на рамото 
Не вклучува:  онаа со реконструкција со употреба на протеза, алографт или аутографт 
(50224 [1405]) 

90603-06 Секвестректомија на клавикула 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-07 Секвестректомија на скапула 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1401 Репозиција на фрактура на клавикула или рамо 
47462-00 Затворена репозиција на фрактура на клавикула 

47462-01 Затворена репозиција на фрактура на клавикула со внатрешна фиксација 

47465-00 Отворена репозиција на фрактура на клавикула 

47465-01 Отворена репозиција на фрактура на клавикула со внатрешна фиксација 

47468-00 Отворена репозиција на фрактура на скапула 

47468-01 Отворена репозиција на фрактура на скапула со внатрешна фиксација 
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1402 Репозиција на дислокација на клавикула, скапула или рамо 
47003-00 Затворена репозиција на дислокација на клавикула 

47006-00 Отворена репозиција на дислокација на клавикула 

47009-00 Затворена репозиција на дислокација на рамо 

47009-01 Затворена репозиција на дислокација на рамо со внатрешна фиксација 

47012-00 Отворена репозиција на дислокација на рамо 

47012-01 Отворена репозиција на дислокација на рамо со внатрешна фиксација 

ПОПРАВКА 
 
1403 Артродеза за рамо 
48939-00 Артродеза за рамо 

48942-00 Артродеза на рамо со отстранување на протеза 
Вклучува:  коскен графт, внатрешна фиксација 

 
1404 Други репаративни процедури на рамо 
48957-00 Артроскопска стабилизација на рамо 

Вклучува:  лабрална реконструкција или повторно прицврстување 
Забелешка:  Се изведува при рекурентни дислокации или повеќенасочна нестабилност 

48930-00 Стабилизација на рамо 
Вклучува:  лабрална реконструкција или повторно прицврстување 
Забелешка:  Се изведува при рекурентни дислокации или повеќенасочна нестабилност 

48906-00 Поправка на ротаторен каф 
Вклучува:  Ексцизија на: 

• Калциумови наслаги од кафот 
• Корако – акромијален лигамент 

Не вклучува:  Онаа со артоскопски пристап или пристап со мал отвор (48960-00 [1405]), 
онаа со артропластика на рамо (48918-00 [1404]) 

48909-00 Поправка на ротаторен каф со декомпресија на субакромијален простор 
Вклучува:  Акромионектомија 
 Акромиопластика 
 Ексцизија на: 

• Акромиоклавикуларен зглоб 

• Корако – акромујален лигамент 
• Дистална клавикула 

Не вклучува:  Онаа со артоскопски пристап или пристап со мал отвор (48960-00 [1405]), 
онаа со артропластика на рамо (48918-00 [1404]) 

48948-02 Артроскопска хондропластика на рамо 

48915-00 Хемиартропластика на рамо 

48918-00 Тотална артропластика на рамо 
Тотална замена на зглоб на рамо 
Вклучува:  Реконструкција на ротаторен каф 
Не вклучува:  Ревизија на тотална замена на зглоб на рамо (48921-00, 48924-00 [1406]) 

90533-00 Други репарации на рамо 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1405 Реконструктивни процедури на рамо 
48960-00 Артроскопска реконструкција на рамо 

Вклучува:  Акромиопластика, ресекција на акромиоклавикуларниот зглоб, поправка на 
ротаторниот каф 

50244-06 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на скапула со 
реконструкција со протеза 
Вклучува:  Онаа со зафаќање на зглобот на рамото 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на скапулата или зглобот на рамото 

50244-07 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на скапула со 
реконструкција со алографт 
Вклучува:  Онаа со зафаќање на зглобот на рамото 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на скапулата или зглобот на рамото 
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50244-08 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на скапула со 
реконструкција со аутографт 
Вклучува:  Онаа со зафаќање на зглобот на рамото 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на скапулата или зглобот на рамото 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1406 Ревизиони процедури на рамо 
48921-00 Ревизија на тотална артропластика на рамо 

Ревизија на тотална замена на зглоб на рамо 

48924-00 Ревизија на тотална артропластика на рамо со коскен графт до скапула 
или хумерус 
Ревизија на тотална замена на зглоб на рамо со коскен графт на скапула или хумерус 

 
ХУМЕРУС И ЛАКОТ 
Вклучува:  рака, неспецифицирано поинаку, надлактица 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1408 
 

Имобилизација на фрактура на хумерус 
Неоперативен третман на фрактура на хумерус 

47423-00 Имобилизација на фрактура на проксимален хумерус 

47444-00 Имобилизација на фрактура на дијафиза на хумерус 

47453-00 Имобилизација на фрактура на дистален хумерус 

1409 
 

Други процедури на поставување, вградување или отстранување на 
хумерус или лакот 

90539-00 Имплантација на простетски дел на раката 

49118-00 Артроскопија на лакот 
Не вклучува:  Онаа со: 

• Биопсија (49118-01 [1411]) 

• Синовиектомија (49109-00 [1412]) 

49100-00 Артротомија на лакот 

49121-00 Артроскопско дупчење на дефект на лакот 

49121-01 Артроскопско отстранување на слободно тело на лакот 
Артроскопско отстранување на туѓо тело на лакот 

49100-01 Отстранување на слободно тело од лакот 
Отстранување на туѓо тело на лакот 

49121-04 Артроскопско ослободување на контрактура на лакот 
Артроскопско одделување на контрактура на лакот 
Артроскопско ослободување на атхезии од лакот 

49100-02 Ослободување на контрактура на лакот 
Одделување на контрактура на лакот 
Ослободување на атхезии од лакот 

48412-00 Остеотомија на хумерус 

48415-00 Остеотомија на хумерус со внатрешна фиксација 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1411 Биопсија на лакот 
49118-01 Артроскопска биопсија на лакотот 

 
1412 Други ексцизиски процедури на хумерус или лакот 
49109-00 Артроскопска синовиектомија на лакот 

49109-01 Синовиектомија на лакот 

48412-01 Остектомија на хумерус 

48415-01 Остектомија на хумерус со внатрешна фиксација 

44328-01 Ампутација низ раката 

90535-00 Дезартикулација во пределот на лакотот 
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90603-08 Секвестректомија на хумерус 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (види блок [1417]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1413 Затворена репозиција на фрактура на хумерус или лакот 
47426-00 Затворена репозиција на фрактура на проксимален хумерус 

47426-01 Затворена репозиција на фрактура на проксимален хумерус со 
внатрешна фиксација 

47447-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафизата на хумерус 

47451-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафизата на хумерус со 
внатрешна фиксација 

47456-00 Затворена репозиција на фрактура на дистален хумерус 
Вклучува:  Цилиндар на хумерус, супракондилар на хумерус 

47456-01 Затворена репозиција на фрактура на дистален хумерус со внатрешна 
фиксација 
Вклучува:  Цилиндар на хумерус, супракондилар на хумерус 

 
1414 Отворена репозиција на фрактура на хумерус или лакот 
47429-00 Отворена репозиција на фрактура на проксимален хумерус 

47429-01 Отворена репозиција на фрактура на проксимален хумерус со внатрешна 
фиксација 

47432-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на проксимален 
хумерус  

47432-01 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на проксимален 
хумерус со внатрешна фиксација 

47450-00 Отворена репозиција на дијафизата на хумерусот 
Вклучува:  Интрамедуларна фиксација 

47459-00 Отворена репозиција на фрактура на дистален хумерус 

47459-01 Отворена репозиција на фрактура на дистален хумерус со внатрешна 
фиксација 
 

1415 Затворена репозиција на дислокација на хумерус или лакот 
47018-00 Затворена репозиција на дислокација на лакот 

Не вклучува:  Онаа со фрактура на дијафиза на радиус или улна (48385-00 [1427], 47386-
00, 47386-02 [1432]) 

47018-01 Затворена репозиција на дислокација на лакот со внатрешна фиксација 
Не вклучува:  Онаа со фрактура на дијафиза на радиус или улна (48385-00 [1427], 47386-
00, 47386-02 [1432]) 

47024-00 Затворена репозиција на дислокација на проксимален радиоулнарен 
зглоб 

47024-01 Затворена репозиција на дислокација на проксимален радиоулнарен 
зглоб со внатрешна фиксација 
 

1416 Отворена репозиција на дислокација на хумерус или лакот 
47021-00 Отворена репозиција на дислокација на лакот 

47021-01 Отворена репозиција на дислокација на лакот со внатрешна фиксација 

47027-00 Отворена репозиција на дислокација на проксимален радиоулнарен 
зглоб 
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47027-02 Отворена репозиција на дислокација на проксимален радиоулнарен 
зглоб со внатрешна фиксација 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1417 
 

Коскен графт на фумерус 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

48212-00 Коскен графт на хумерус 

48215-00 Коскен графт на хумерус со внатрешна фиксација 
 

1418 Други реконструктивни процедури на хумерус или лакот 
49121-02 Артроскопска хондропластика на лакот 

49121-03 Артроскопска остеопластика на лакот 

50405-00 Пластика за флексија на лакот 
Пренесување на тетива на лакот 

49103-00 Стабилизација на лакот 

49112-00 Силастична замена на глава на радиус на лакот 

49106-00 Артродеза на лакот 

49115-00 Тотална артропластика на лакот 
Тотална замена на зглоб на лакот 

90536-00 Друга реконструкција на лакот 
 

РЕВИЗИЈА 
 
1419 Процедури за ревизија на хумерус или лакот 
90537-00 Ревизија на артропластика на лакот 

 
ПОДЛАКТИЦА 
Вклучува:  Процесус на олекранонот, радиус, радиус и улна со зафаќање на рачен зглоб, улна 
Не вклучува:  Рака, неспецифицирано поинаку 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1421 
 

Имобилизација на фрактура на дијафиза и дистален радиус и улна 
Неоперативен третман на фрактура на дијафиза и дистален радиус 

47360-00 Имобилизација на фрактура на дистален радиус 

47378-00 Имобилизација на фрактура на дијафиза на радиус 

47360-01 Имобилизација на фрактура на дистална улна 

47378-01 Имобилизација на фрактура на дијафиза на улна 

47387-00 Имобилизација на фрактура на дијафиза на радиус и улна 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
1423 Инцизија на фасциа на подалктица 
47981-00 Декомпресија на фасциотомија на подлактица 

47975-00 Декомпресија на фасциотомија на подлактица за акутен компартмент 
синдром 
Декомпресија на фасциотомија на подлактица за трауматски компартмент синдром 

47978-00 Декомпресија на фасциотомија на подлактица за хроничен компартмент 
синдром 
 

1424 
 

Инцизија на радиус и улна 
Вклучува: Остектомија на клин 

48406-02 Остеотомија на радиус 

48409-02 Остеотомија на радиус со внатрешна фиксација 

48406-04 Остеотомија на улна 
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48409-04 Остеотомија на улна со внатрешна фиксација 

1425 Други инцизиски процедури на подлактица 
90540-00 Тенолиза на флексорна или екстензорна тетива на подлактицата или 

рачниот зглоб 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1426 Ексцизиски процедури на подлактица 
46342-00 Синовиектомија на дисталниот радиоулнарен зглоб 

48406-03 Остектомија на радиус 
48409-03 Остектомија на радиус со внатрешна фиксација 

48406-05 Остектомија на улна 

48409-05 Остектомија на улна со внатрешна фиксација 

44328-00 Ампутација низ подлактицата 

90603-09 Секвестректомија на радиус 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (види блок [1435]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-10 Секвестректомија на улна 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (види блок [1435]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1427 Затворена репозиција на фрактура на радиус 
47405-00 Затворена репозиција на фрактура на главата или вратот на радиусот 
47405-01 Затворена репозиција на фрактура на главата или вратот на радиусот со 

внатрешна фиксација 

47381-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус 
Не вклучува:  Онаа со 

• Дислокација (48385 [1427]) 

• Улна (47390 [1431]) 

47381-02 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус со внатрешна 
фиксација 
Не вклучува:  Онаа со 

• Дислокација (48385 [1427]) 

• Улна (47390 [1431]) 

47385-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус со дислокација 
Вклучува:  Дислокација на: 

• Дистален радио – улнарен зглоб 

• Проксимален радио – хумерален зглоб 

47385-02 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус со дислокација 
и внатрешна фиксација 
Вклучува:  Дислокација на: 

• Дистален радио – улнарен зглоб 

• Проксимален радио – хумерален зглоб 

47363-00 Затворена репозиција на фрактура на дистален радиус 
Вклучува: Barton -ова, Colles - ова и Smith - ова фрактура 

47363-02 Затворена репозиција на фрактура на дистален радиус со внатрешна 
фиксација 
Вклучува: Barton -ова, Colles - ова и Smith - ова фрактура 

 
1428 Затворена репозиција на фрактура на улна или олекранон 
47396-00 Затворена репозиција на фрактура на олекранон 

47396-01 Затворена репозиција на фрактура на олекранон со внатрешна 
фиксација 



Процедури на локомоторниот систем 

 275 

47381-01 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна 
Не вклучува:  Онаа со 

• Дислокација (47385 [1428]) 

• Радиус (47390 [1431]) 

47385-01 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна со дислокација 
Вклучува:  Дислокација на: 

• Дистален радио – улнарен зглоб 

• Проксимален радио – хумерален зглоб 

47381-03 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна со внатрешна 
фиксација 
Не вклучува:  Онаа со 

• Дислокација (47385 [1428]) 

• Радиус (47390 [1431]) 

47385-03 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна со дислокација и 
внатрешна фиксација 
Вклучува:  Дислокација на: 

• Дистален радио – улнарен зглоб 

• Проксимален радио – хумерален зглоб 

47363-01 Затворена репозиција на фрактура на дистална улна 

47363-03 Затворена репозиција на фрактура на дистална улна со внатрешна 
фиксација 
 

1429 Отворена репозиција на фрактура на радиус 

47408-00 Отворена репозиција на фрактура на главата или вратот на радиусот 

47408-01 Отворена репозиција на фрактура на главата или вратот на радиусот со 
внатрешна фиксација 

47384-00 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус 
Не вклучува:  Онаа со: 

• Дислокација (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• Улна (47393 [1431]) 

47384-02 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус со внатрешна 
фиксација 
Не вклучува:  Онаа со: 

• Дислокација (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• Улна (47393 [1431]) 

47366-00 Отворена репозиција на фрактура на дистален радиус 

47366-02 Отворена репозиција на фрактура на дистален радиус со внатрешна 
фиксација 
 

1430 Отворена репозиција на фрактура на улна или олекранон 
47399-00 Отворена репозиција на фрактура на олекранон 

47399-01 Отворена репозиција на фрактура на олекранон со внатрешна фиксација 
47402-00 Отворена репозиција на фрактура на олекранон со парцијална 

остектомија на фрагмент на олекранонот 
Вклучува:  Реимплантација на тетива 

47402-01 Отворена репозиција на фрактура на олекранон со парцијална 
остектомија на фрагмент на олекранонот и внатрешна фиксација 
Вклучува:  Реимплантација на тетива 

47384-01 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна 
Не вклучува:  Онаа со: 

• Дислокација (47386-02, 47386-03 [1432]) 

• Радиус (47393 [1431]) 

47384-03 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна со внатрешна 
фиксација 

47366-01 Отворена репозиција на фрактура на дистална улна 

47366-03 Отворена репозиција на фрактура на дистална улна со внатрешна 
фиксација 
 

1431 Репозиција на фрактура на дијафиза на радиус и улна 
47390-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус и улна 
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47390-01 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус и улна со 
внатрешна фиксација 

47393-00 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус и улна 

47393-01 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус и улна со 
внатрешна фиксација 
 

1432 
 

Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус и улна со 
дислокација 
Вклучува:  Дислокација на: 

• Дистален радио – улнарен зглоб 

• Проксимален радио – хумерален зглоб 

47386-00 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус со дислокација 

47386-01 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на радиус со дислокација 
и внатрешна фиксација 

47386-02 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна со дислокација 

47386-03 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на улна со дислокација и 
внатрешна фиксација 
 

1433 Репозиција на дислокација на радиус или улна 
47024-02 Затворена репозиција на дислокација на дистален радиоулнарен зглоб 

Не вклучува:  Онаа со фрактура на: 

• Радиус (47385 [1427]) 

• Улна (47385 [1428]) 

47024-03 Затворена репозиција на дислокација на дистален радиоулнарен зглоб 
со внатрешна фиксација 
Не вклучува:  Онаа со фрактура на: 

• Радиус (47385 [1427]) 

• Улна (47385 [1428]) 

47027-02 Отворена репозиција на дислокација на дистален радиоулнарен зглоб 
Не вклучува:  Онаа со фрактура на: 

• Радиус (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• Улна (47386-02, 47386-03 [1432]) 

47027-03 Отворена репозиција на дислокација на дистален радиоулнарен зглоб со 
внатрешна фиксација 
Не вклучува:  Онаа со фрактура на: 

• Радиус (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• Улна (47386-02, 47386-03 [1432]) 

1434 
 

Репозиција на епифизна дислокација на радиус или улна 
Вклучува:  внатрешна фиксација 

90541-00 Затворена репозиција на епифизна дислокација на радиус или улна 

90541-01 Отворена репозиција на епифизна дислокација на радиус или улна 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1435 
 

Коскен графт на подлактица 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

48224-00 Коскен графт за радиус или улна 

48227-00 Коскен графт за радиус или улна со внатрешна фиксација 

48218-00 Коскен графт за радиус и улна 

48221-00 Коскен графт за радиус и улна со внатрешна фиксација 
 

1436 Други реконструктивни процедури на дистална улна 
90597-00 Силастична замена на дистална улна  

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1438 Други процедури за подлактицата 
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50399-00 Централизација на подлактица за радијална аплазија или дисплазија 
Процедура за искривена шака како резултат на отсуство на радиус или улна 
Радијализација на подлактицата за радијална аплазија или дисплазија 

 
ШАКА, РАЧЕН ЗГЛОБ 
Вклучува: Карпометакарпален зглоб 
 Карпус, неспецифициран пинаку 
 Прст 
 Рачен зглоб, неспецифициран поинаку 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1439 
 

Процедури на поставување, вградување или отстранување на шака 
или рачен зглоб 

46414-00 Поставување на вештачка тетивна протеза на шака 
Вклучува:  Онаа што претходи на тетивен графт 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1440 Инцизиски процедури на мускул, тетива или фасција на раката 
46519-00 Инцизија и дренажа на среденм хипотенарен или тенарен палмарен 

простор на дланката 
46525-00 Инцизија и дренажа на паронихијата на шаката 

Инцизија и дренажа на инфекција на просторот на јагодицата на шаката 

46522-00 Инцизија и дренажа на флексорна тетивна обвивка на прст 

90545-00 Инцизија на мекото ткиво на шаката 
Одделување на мускулот на шаката 
Фасциотомија на шаката, неспецифицирана поинаку 
Миотомија на шаката 
Тенотомија на шаката, неспецифицирана поинаку  

46456-00 Перкутана тенотомија на прст 

46363-00 Ослободување на тетивната обвивка на шаката 
Инцизија на тетивната обвивка на: 

• Шаката 

• Рачниот зглоб 
Ослободување на: 

• Тетивна обвивка на рачен зглоб 

• Показалец 
Забелешка:  Се изведува за стенозирање на теновагинитис 

47981-02 Декомпресивна фасциотомија на шака  
Декомпресивна фасциотомија на меѓукоскениот мускулен простор на шаката 

46366-00 Субкутана фасциотомија за контрактура по Dupuytren 

46381-00 Ослободување на интерфалангијалната зглобна капсула за контрактура 
по Dupuytren 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Фасциотомија или фасциектомоја на дланката (46366-00 [1440], 46369-00, 46372-
00, 46375-00, 46378-00 [1447], 46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471]) 

90544-00 Атхезиолиза на шаката 
Ослободување на атхезиите на шаката: 

• Фасција 

• Мускул 

• Тетива, неспецифицирана поинаку 
Не вклучува:  Тенолиза на тетива на шаката: 

• Екстензор (46450-00 [1440]) 

• Флексор (46453-00 [1440]) 

46453-00 Тенолиза на флексорна тетива на шаката 

46450-00 Тенолиза на екстензорна тетива на шаката 
 

1441 Инцизиски процедури на коска на шаката 
46396-00 Остеотомија на прст 

46399-00 Остеотомија на прст со внатрешна фиксација 

46396-01 Остектомија на метакарпална коска 

46399-01 Остектомија на метакарпална коска со внатрешна фиксација 
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1442 Инцизиски процедури на зглоб на шаката 
46327-00 Артротомија на интерфалангејален зглоб на рака 

46327-01 Артротомија на метакарпофалангијален зглоб 
 

1443 
 

Инцизиски процедури на рачен зглоб 
Не вклучува:  инцизија на тетивна обвивка на рачен зглоб (46363-00 [1440]) 

49218-00 Артроскопија на рачен зглоб 
Не вклучува:  онаа со: 

• Биопсија (49218-01 [1444]) 

• Дебридман (49224-00 [1451]) 

• Синовиектомија (49224-01 [1451]) 

49221-00 Артроскопско дупчење на дефект на рачен зглоб 

49221-01 Артроскопско отстранување на слободно тело од рачен зглоб 
Артроскопско отстранување на туѓо тело од рачен зглоб 

49212-00 Артротомија на рачен зглоб 
Отстранување на туѓо тело од рачен зглоб 

49221-02 Артроскопско ослободување на атхезии на рачен зглоб 

48406-13 Остеотомија на карпална коска 

48409-13 Остеотомија на карпална коска со внатрешна фиксација 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1444 Биопсија на рачен зглоб 
49218-01 Артроскопска биопсија на рачен зглоб 

 
1445 Синовиектомија на зглоб на рака 
46336-00 Синовиектомија на интерфалангијален зглоб на раката 

46336-01 Синовиектомија на метакарпален зглоб 

46342-01 Синовиектомија на карпометакарпален зглоб 
 

1446 Синовиектомија на тетива на шака или рачен зглоб 
46348-00 Синовиектомија на флексорна тетива, 1 прст 

46351-00 Синовиектомија на флексорна тетива, 2 прста 

46354-00 Синовиектомија на флексорна тетива, 3 прста 

46357-00 Синовиектомија на флексорна тетива, 4 прста 

46360-00 Синовиектомија на флексорна тетива, > 5 прста 
Вклучува:  дисекција на нервите 

46339-00 Синовиектомија на флексорна или екстензорна тетива на раката 
Синовиектомија на флексрона или екстензорна тетива на рачен зглоб 

 
1447 
 

Фасциотомија за контрактура на Dupuytren 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Фасциотомија (46366 [1440]) 

• Реконструкција на локален кожен резен (46384-00 [1467]) 

• Ослободување на капсулата на интерфалагијален зглоб (46381-00 [1440]) 

• З-пластика (46384-00 [1467]) 
Не вклучува:  Онаа за ревизија (46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471]) 

46369-00 Фасциотомија на дланката за контрактура на Dupuytren 
Фасциотомија на дланката, неспецифицирана поинаку 

46372-00 Фасциотомија на дланката за контрактура на Dupuytren која опфаќа 1 
прст  

46375-00 Фасциотомија на дланката за контрактура на Dupuytren која опфаќа 2 
прста  

46378-00 Фасциотомија на дланката за контрактура на Dupuytren која опфаќа > 3 
прста  
 

1448 Ампутација на рачен зглоб, шака или прст 
46464-00 Ампутација на прекумерен број на прсти на раката 
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46465-00 Ампутација на прст 
Не вклучува:  Ампутација на врв на прст (види Индекс за конкретната процедура која се 
изведува, на пример Остектомија, Ексцизија, меко ткиво) 

46480-00 Ампутација на прст заедно со метакарпална коска 

44328-02 Дезартикулација на рачен зглоб 

44325-00 Ампутацијата низ карпусот 

44325-01 Трансметакарпална ампутација 
 

1449 Други ексцизиски процедури на коска на шаката 
46396-02 Остектомија на прст 

46399-02 Остектомија на прст со внатрешна фиксација 

46396-03 Остектомија на метакарпална коска 

47933-00 Ексцизија на егзостоза на коска на шака 

46510-00 Регукција на макродактилија 

50396-00 Разделување на фалангата 
Вклучува:  Реконструкција на: 

• Зглоб 

• Лигамент 
 

1450 Други ексцизиски процедури на шаката 
46336-02 Капсулектомија на интерфалангијален зглоб на шаката 

46336-03 Капсулектомија на метакарпофалангијален зглоб 

46336-04 Дебридман на интерфалангијален зглоб на шаката 

46336-05 Дебридман на метакарпофалангијален зглоб 

90603-12 Секвестректомија на метакарпус 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-13 Секвестректомија на фаланга на шака 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (46402-01, 46405-01 [1461]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
1451 Други процедури на рачен зглоб 
49224-00 Артроскопси дебридман на рачен зглоб 

49224-01 Артроскоспка синовиектомија на рачен зглоб 
Не вклучува:  Синовиектомија на тетива на рачен зглоб (46339-00 [1446]) 

48406-14 Остектомија на карпална коска 

48409-14 Остектомија на карпална коска со внатрешна фиксација 

90603-11 Секвестректомија на карпус 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1452 Затворена репозиција на фрактура на карпус 
47348-00 Затворена репозиција на фрактура на карпус 

47348-01 Затворена репозиција на фрактура на карпус со внатрешна фиксација 

47354-00 Затворена репозиција на фрактура на карпално навикуларна коска 
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47354-01 Затворена репозиција на фрактура на карпално навикуларна коска со 
внатрешна фиксација 
 

1453 Затворена репозиција на фрактура на метакарпусот или шаката 
47336-00 Затворена репозиција на фрактура на метакарпусот 

47336-01 Затворена репозиција на фрактура на метакарпусот со внатрешна 
фиксација 

47339-00 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на метакарпусот 

47339-01 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на метакарпусот со 
внатрешна фиксација 
 

1454 Затворена репозиција на фрактура на фаланга на шаката 

47324-00 Затворена репозиција на фрактура на проксимална фаланга на шаката 

47324-01 Затворена репозиција на фрактура на проксимална фаланга на шаката 
со внатрешна фиксација 

47327-00 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на проксимална 
фаланга на шаката 

47327-01 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на проксимална 
фаланга на шаката со внатрешна фиксација 

47312-00 Затворена репозиција на фрактура на средна фаланга на шаката 

47312-01 Затворена репозиција на фрактура на средна фаланга на шаката со 
внатрешна фиксација 

47315-00 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на средна фаланга 
на шаката 

47315-01 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на средна фаланга 
на шаката со внатрешна фиксација 

47300-00 Затворена репозиција на фрактура на дистална фаланга на шаката 

47300-01 Затворена репозиција на фрактура на дистална фаланга на шаката со 
внатрешна фиксација 

47303-00 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дистална 
фаланга на шаката 

47303-01 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дистална 
фаланга на раката со внатрешна фиксација 
 

1455 Отворена репозиција на фрактура на карпус 
47351-00 Отворена репозиција на фрактура на карпус 

47351-01 Отворена репозиција на фрактура на карпус со внатрешна фиксација 

47357-00 Отворена репозиција на фрактура на навикуларна коска 

47357-01 Отворена репозиција на фрактура на навикуларна коска со внатрешна 
фиксација 
 

1456 Отворена репозиција на фрактура на метакарпусот на шаката 
47342-00 Отворена репозиција на фрактура на метакарпусот 

47342-01 Отворена репозиција на фрактура на метакарпусот со внатрешна 
фиксација 

47345-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на метакарпусот 
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47345-01 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на метакарпусот со 
внатрешна фиксација 
 

1457  Отворена репозиција на фрактура на фаланга на шаката 

47330-00 Отворена репозиција на фрактура на проксимална фаланга на шаката 
47330-01 Отворена репозиција на фрактура на проксимална фаланга на раката со 

внатрешна фиксација 

47333-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на проксимална 
фаланга на раката 

47333-01 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на проксимална 
фаланга на раката со внатрешна фиксација 

47318-00 Отворена репозиција на фрактура на средна фаланга на шаката 

47318-01 Отворена репозиција на фрактура на средна фаланга на шаката со 
внатрешна фиксација 

47321-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на средна фаланга 
на шаката 

47321-01 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на средна фаланга 
на шаката со внатрешна фиксација 

47306-00 Отворена репозиција на фрактура на дистална фаланга на шаката 

47306-01 Отворена репозиција на фрактура на дистална фаланга на шаката со 
внатрешна фиксација 

47309-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дистална 
фаланга на шаката 

47309-01 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дистална 
фаланга на шаката со внатрешна фиксација 
 

1458 Затворена репозиција на луксација на зглоб на шака 

47030-00 Затворена репозиција на луксација на карпус 

47030-02 Затворена репозиција на луксација на карпометакарпален зглоб 

47042-00 Затворена репозиција на луксација на метакарпофалангијален зглоб 

47036-00 Затворена репозиција на луксација на интерфалангејален зглоб на 
шаката 
 

1459 Отворена репозиција на луксација на зглоб на шака 

47033-00 Отворена репозиција на луксација на карпус 

47033-01 Отворена репозиција на луксација на карпометакарпален зглоб 
47045-00 Отворена репозиција на луксација на метакарпофалангијален зглоб 

47039-00 Отворена репозиција на дислокација на интерфалангејален зглоб на 
раката 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1460 
 

Артродеза на шака 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 

49203-00 Артродеза на интеркарпалент зглоб 

46303-00 Артродеза на интерфалангијален зглоб на раката 
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46300-01 Артродеза на метакарпофалангијален зглоб 
 

1461 

 

Коскен графт на рачен зглоб, метакрапус или фаланга на шаката 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 

48230-00 Коскен графт за навикуларна коска 

48233-00 Коскен графт за навикуларна коска со внатрешна фиксација 

48236-00 Коскен графт за навикуларна коска со внатрешна фиксација и 
остеотомија 

46402-00 Коскен графт на метаркапална коска 

46405-00 Коскен графт на метаркапална коска со внатрешна фиксација 

46402-01 Коскен графт на фаланга на шака 

46405-01 Коскен графт на фаланга на шака со внатрешна фиксација 
 

1462 
 

Артропластика на интерфалангејален зглоб на шака 
Хемиартропластика 
Тотална артропластика 
Тотална замена за зглоб 

46309-00 Артропластика на интерфалангејален зглоб на шака, 1 зглоб 

46312-00 Артропластика на интерфалангејален зглоб на шака, 2 зглоба 

46315-00 Артропластика на интерфалангејален зглоб на шака, 3 зглобови 

46318-00 Артропластика на интерфалангејален зглоб на шака, 4 зглобови 

46321-00 Артропластика на интерфалангејален зглоб на шака, > 5 зглобови 
 

1463 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шака 
46039-01 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шака, 1 зглоб 
46312-01 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шака, 2 зглоба 

46315-01 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шака, 3 зглобови 

46318-01 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шака, 4 зглобови 

46321-01 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шака, > 5 зглобови 
 

1464 
 

Друга артропластика на фалангијален зглоб на раката 
Вклучува:  Местење на пренесена тетива 

46306-00 Интерпонирачка артропластика на интерфалангијален зглоб на раката 

46306-01 Интерпонирачка артропластика на метакарпофалангијален зглоб 

46307-00 Артропластика на интерфалангијален зглоб на шаката со волрна плоча 

46307-01 Артропластика на метакарпофалангијален зглоб на шаката со воларна 
плоча 
 

1465 Поправка на лигамент или капсула на фалангијален зглоб на шака 

46330-00 Сутура на лигамент или капсула на интерфалангејален зглоб на шака 

46330-01 Реконструкција на лигамент или капсула на метакарпофалангијален 
зглоб 

46333-01 Поправка на лигамент или капсула на метакарпофалангијален зглоб со 
слободен ткивен графт или имплант 

1466 
 

Поправка на тетива на шака 
Поправка на тетива на рачен зглоб 

46417-00 Пренесување на тетива на шака 
Трансплантација на тетива на шака 

46426-00 Примарна сутура на флексорна тетива на раката, проксимално на шаката 

46429-00 Секундарна сутура на флексорната тетива на шаката проксимално на 
шаката 

на фалангијален 
зглоб на шаката 
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46432-00 Примарна сутура на флексорна тетива на шаката во дистален дел на 
шаката 

46435-00 Секундарна сутура на флексорната тетива на раката, дистално на 
шаката 

46420-00 Примарна сутура на екстензорната тетива на шакатаа 

46423-00 Секундарна сутура на екстензоркската тетива на шаката 
 

1467 Други реконструктивни процедури на шака 
46504-00 Неуроваскуларен слободен резен на раката за инервација на јагодица 

46507-00 Транспозиција на прст на раката на васкуларна петелка 
Пренесување на прст на шаката на васкуларна петелка 

46384-00 Реконструкција на контрактура на Dupuytren со локален кожен резен 
З-пластика за контрактура на Dupuytren 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Фасциектомија (46369-00, 46372-00, 46375-00, 46378-00 [1447], 46387-00, 46390-
00, 46393-00 [1471]) 

• Фасциотомија (46366-00 [1440]) 

46492-00 Корекција на контрактура на прст на рака 
Вклучува:  Меко ткиво, неспецифицирано поинаку 
Не вклучува:  Корекција на контрактура на Dupuytren: 

• Фасциектомија (46369-00, 46372-00, 46375-00, 46378-00 [1447]) 

• Фасциотомија (46366-00 [1440]) 

• Ослободување на капсула на зглоб (46381-00 [1440]) 

47963-02 Реконструкција на тетива, која не е класифицирана на друго место 
Тенопластика на шака, неспецифицирана поинаку 

90547-00 Реконструкција на мускул или фасција на рака, која не е на друго место 
класифицирана 

90548-00 Други реконструктивни процедури на шаката 
 

1468 Други реконструктивни процедури на рачен зглоб 
49224-02 Артроскопска остеопластика на рачен зглоб 

Вклучува:  Ексцизија на дистална улна 

49227-00 Артроскопско пинување на остеохондрален фрагмент на рачен зглоб 
Стабилизација на прекин на лигамент на рачен зглоб 

49200-00 Артродеза на рачен зглоб 
Артродеза на рачен зглоб 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 

46324-00 Артропластика на карпална коска 
Замена на карпалната коска со користење на соседна тетива или друго меко ткиво 
Ресективна артропластика на карпалната коска 
Вклучува:  Синовиектомија, пренесување или местење на тетива 

49206-00 Ексизиона артропластика на рачен зглоб 
Вклучува:  Проксимална карпектомија, силоидектомија 

49209-00 Тотална артропластика на рачен зглоб 
Тотална замена на зглоб на рачен зглоб 

90542-00 Друга реконструкција на рачен зглоб 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1469 Реконструктивни процедури за шака 
46408-00 Реконструкција на тетива на шака со тетивен графт 

46411-00 Реконструкција на флексорна тетива на рака со тетивен графт 
46444-00 Реконструкција на  деформитет "a la boutonniere" 

46447-00 Реконструкција на деформитет "a la boutonniere" со ослободување на 
контрактура на зглоб 

46345-00 Реконструкција на дистален радиоулнарен зглоб 
Стабилизација на дистален радиоулнарен зглоб 
Вклучува:  Ексцизија на дистална улна, фузија, артропластика на лигамент 
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50396-01 Ампутација на фаланга на раката со реконструкција на зглоб или 
лигамент 
Забелешка:  Се изведува при: 

• Вродена малформација 

• Удвојување на прсти 

 
1470 Реконструктивни процедури на рачен зглоб 
49215-00 Реконструкција на рачен зглоб 

Вклучува:  Реконструкција на 

• Капсула 

• Лигамент 
 
РЕВИЗИЈА 
 
1471 Ревизиони процедури на шака или прст 
46483-00 Ревизија на ампутациска чунка на рака или прст 

Повторна ампутација на чунка од ампутација на шака или прст 

46387-00 Ревизија на палмарна фасцеиктомија при контрактура по Dupuytren која 
опфаќа 1 прст 

46390-00 Ревизија на палмарна фасцеиктомија при контрактура по Dupuytren која 
опфаќа 2 прста 

46393-00 Ревизија на палмарна фасцеиктомија при контрактура по Dupuytren која 
опфаќа > 3 прста 
 

1472 Ревизиони процедури на рачен зглол 
90543-00 Ревизиона артропластика на рачен зглоб 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1473 Процедури за висечки (millet finger) прст 
46438-00 Затворена фиксација на висечки (millet finger) прст 

46441-00 Отворена поправка на висечки (millet finger) прст 
Вклучува:  Фиксација со пин 

46442-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на висечки (millet 
finger) прст 
Вклучува:  Онаа со зафаќање на > 1/3 од основата на терминалната фаланга 

 
1474 Процедури за ганглион на шака или рачен зглоб 
46495-00 Ексцизија на мукозна циста на прст на рака 

46494-01 Ексцизија на ганглион на рака 
Ганглионектомија на шака, неспецифицирана поинаку 

46495-01 Ексцизија на ганглион на дистален дел на прст 

46498-00 Ексцизија на ганглион на флексорна тетитвна обвивка на рака 

46500-00 Ексцизија на ганглион на дорзален дел на рачен зглоб 

46502-00 Ексцизија на рекурентен ганглион на дорзален дел на рачен зглоб 

46501-00 Ексцизија на ганглион на воларен дел на рачен зглоб 

46503-00 Ексцизија на рекурентен ганглион на воларен дел на рачен зглоб 

 
КАРЛИЦА, КОЛК 
Вклучува:  Фемур, проксимален дел и дијафиза; сакроилијачен зглоб, бут 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1476 
 

Имобилизација или тракција на фрактура или дислокација на 
карлица или колк 
Неоперативен третман на фрактура или дислокација на зглоб на карлица или колк 

47480-00 Тракција на фрактура на карлица 
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47492-00 Имобилизација на фрактура на ацетабулум 

47495-00 Тракција на фрактура на ацетабулум 

50352-00 Имобилизација на луксација на колк 

47516-00 Тракција на фрактура на фемур 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
1478 
 

Остеотомија на карлица, колк или фемур 
Вклучува:  Клинеста остотомија 

48424-00 Остеотомија на карлица 

48427-00 Остеотомија на карлица со внатрешна фиксација 

48424-01 Остеотомија на проксимален фемур 

48427-01 Остеотомија на проксимален фемур со внатрешна фиксација 

48424-02 Остеотомија на средишен дел на фемур 

50394-00 Мултипни периацетабуларни остеотомии 
Вклучува:  Внатрешна фиксација 
Забелешка: Се врши за ацетабуларни дисплазии 

48427-02 Остеотомија на средишен дел на фемур со внатрешна фиксација 
 

1479 Фиксација на фрактура на карлица или фемур 
47483-00 Надворешна фиксација на фрактура на карлица 

Имобилизација на фрактура на карлица 
Не вклучува:  Онаа со репозиција на фрактура (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 
47531-00 [1486]) 

47498-00 Внатрешна фиксација на фрактура на ацетабулум 
Вклучува: Тракција 
Не вклучува:  Онаа со репозиција на фрактура (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 
47531-00 [1486]) 

47519-00 Внатрешна фиксација на фрактура трохантерниот или субкапиталниот 
дел на фемурот 
Вклучува:  Репозиција на фрактура 

47513-00 Внатрешна фиксација на дисрупција на сакроилијачниот зглоб 
Не вклучува:  Онаа со репозиција на фрактура (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 
47531-00 [1486]) 

 
1480 
 

Ослободување на контрактура на колк 
Вклучува:  Одделување на обтураторниот нерв, продолжување или одделување на 
адукторите и тетивите псоаз 

50375-00 Медијално ослободување на контрактура на колк, еднострано 

50378-00 Медијално ослободување на контрактура на колк, двострано 

50381-00 Предно ослободување на контрактура на колк, еднострано 

50384-00 Предно ослободување на контрактура на колк, двострано 
 

1481 Други инцизии на колк 
49360-00 Артроскопија на колк 

Не вклучува:  онаа со биопсија (49363-00 [1482[) 

49366-00 Артроскопско отстранување на слободно тело од колк 
Не вклучува:  онаа со артротомија (49303-00 [1481]) 

49303-00 Артротомија на колк 
Вклучува:  Биопсија, отстранување на слободно тело 
Не вклучува:  артроскопска биопсија (49363-00 [1482]) 

47982-00 Дупчење (forage) на врат и/или глава на фемур 
Дупчење со декомпресија на врат и/или глава на фемур 
Вклучува: тестирање на притисок 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1482 Биопсија на колк 
49363-00 Артроскопска биопсија на колк 

Не вклучува:  отворена биопсија на колк (49303-00 [1481]) 
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1483 Остектомија на фемур или карлица 
48424-03 Остектомија на карлица 

48427-03 Остектомија на карлица со внатрешна фиксација 

48424-04 Остектомија на проксимален фемур 

48427-04 Остектомија на проксимален фемур со внатрешна фиксација 

48424-05 Остектомија на среден дел на фемур 

48427-05 Остектомија на среден дел на фемур со внатрешна фиксација 
 

1484 Ампутација на карлица или колк 

44370-00 Ампутација во предел на колкот 
Дезартикулација на колк 

44373-00 Карлична ампутација 
Хемипелвектомија 

44367-00 Ампутација над колено 
Ампутација низ бутот 
 

1485 Други ексцизиски процедури на карлица или колк 

50221-00 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на карлица 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на карлицата 
Не вклучува:  онаа со реконструкција со употреба на протеза, алографт или аутографт 
(50224 [1491]) 

90603-14 Секвестректомија на карлична коска 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (50393-00 [1488], 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-15 Секвестректомија на фемур 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48200-00, 48203-00 [1488]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1486 Репозиција на фрактура на карлица или фемур 

47486-00 Отворена репозиција на фрактура на карлица со внатрешна фиксација на 
преден сегмент 
Вклучува:  дијастаза на пубичната симфиза 

47489-00 Отворена репозиција на фрактура на карлица со внатрешна фиксација на 
заден сегмент 
Вклучува:  сакроилијачен зглоб 

47489-01 Отворена репозиција на фрактура на карлица со внатрешна фиксација на 
предниот и задниот сегмент 

47501-00 Отворена репозиција на фрактура на ацетабулум со внатрешна 
фиксација 
Вклучува:  капсулотомија, остектомија, остеотомија 

47516-00 Затворена репозиција на фрактура на фемур 

47531-00 Затворена репозиција на фрактура на фемур со внатрешна фиксација 
Вклучува:  вкрстена фиксација, интрамедуларна фиксација 
Не вклучува:  онаа на проксимален фемур (47519-00 [1479]) 

47528-00 Отворена репозиција на фрактура на фемур 

47528-01 Отворена репозиција на фрактура на фемур со внатрешна фиксација 
Вклучува:  вкрстена фиксација, интрамедуларна фиксација 
Не вклучува:  онаа на проксимален фемур (47519-00 [1479]) 

 
1487 Репозиција на луксација на колк 

47048-00 
▼1309 

Затворена репозиција на луксација на колк 
Затворена репозиција на луксација на протеза на колк 

47051-00 Отворена репозиција на луксација на колк 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1488 
 

Коскен графт на карлица или колк 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 

50393-00 Коскен графт на карлица 

48200-00 Коскен графт на фемур 

48203-00 Коскен графт на фемур со внатрешна фиксација 
 

1489 Артропластика на колк 
47522-00 Хемиартропластика на фемур 

Артропластика според Austin Moore 
Не вклучува:  обложување на колк (Birmingham) (90607 [1489]) 

49312-00 Ексизиона артропластика на колк 
Артректомија на колк 
Отстранување на протеза на колк без замена 
Вклучува:  вградување на цементен спејсер 

49315-00 Парцијална артропластика на колк 
Не вклучува:  Артропластика по Austin Moore (47522-00 [1489]), хемиартропластика (47522-
00 [1489]), обложување на колк (Birmingham) (90607 [1489]) 

90607-00 Обложување на колк, еднострано 
Birmingham 
Metal 
 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува:  артропластика: 

• Парцијална (49315-00 [1489]) 

• Тотална (49138-00 [1489]) 

90607-01 Обложување на колк, двострано 
Birmingham 
Metal 
 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува:  артропластика: 

• Парцијална (49315-00 [1489]) 

• Тотална (49138-00 [1489]) 

49318-00 Тотална артропластика на колк, еднострано 
Тотална замена на зглоб на колк 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 
Не вклучува: Обложување на колк (Birmingham) (90607 [1489]) 

49319-00 Тотална артропластика на колк, двострано 
Тотална замена на зглоб на колк 
Вклучува: Коскен графт, земање на материјал за графт преку иста инцизија 
Кога се врши, се применува и кодот:  Земање на материјал за графт преку посебна 
инцизија (47726-00 [1563]) 
Не вклучува: Обложување на колк (Birmingham) (90607 [1489]) 

 
1490 
 

Трансплантација или трансфер на тетива или мускул на карлица или 
колк 

50121-00 Трансплантација на тетивата на илиопсоаз на големиот трохантер 

50387-00 Пренесување на тетитвата на илиопсоаз на големиот трохантер 

50387-01 Пренесување на абдоминалната мускулатура на големиот трохантер 

50387-02 Трансфер на адукторите на ишијадична коска 

1491 Други реконструктивни процедури на карлицата или колкот 
49300-00 Артродеза на сакроилијачниот зглоб 

49306-00 Артродеза на колк 

Обложување на колк еднострано 

Обложување на колк двострано 



Процедури на локомоторниот систем 

 

288  

48500-00 Епифизиодеза на фемур 

48506-00 Епифизиодеза на фемур и тибија и фибула 

50224-09 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на карлица со 
реконструкција со протеза 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на карлицата 

50224-10 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на карлица со 
реконструкција со алографт 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на карлицата 

50224-11 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со засегање на карлица со 
реконструкција со аутографт 
Забелешка:  Се изведува при агресивна или малигна мекоткивна лезија настаната поради 
ерозија на кортексот на соседната коска на карлицата 

90552-00 Друга реконструкција на колк 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1492 Ревизија на артропластика на колк 

49346-00 Ревизија на парцијална артропластика на колк 
Вклучува:  Замена на: 

• Ацетабуларна облога 

• Керамичка глава 

49324-00 Ревизија на тотална артропластика на колк 
Ревизија на тотална замена на зглоб 
Вклучува:  отстранување на протеза 
Не вклучува:  онаа со: 

• Анатомски соодветен алографт (49345-00, 49339-00, 43942-00 [1492]) 

• Коскен графт (49327-00, 49330-00, 49333-00 [1492]) 

49327-00 Ревизија на тотална артропластика на колк со коскен графт на 
ацетабулум 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колк со коскен графт на ацетабулум 
Вклучува:  земање на коскен графт 

49330-00 Ревизија на тотална артропластика на колк со коскен графт на фемур 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колк со коскен графт на фемур 
Вклучува:  земање на коскен графт 

49333-00 Ревизија на тотална артропластика на колк со коскен графт на 
ацетабулум и фемур 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колк со коскен графт на ацетабулум и фемур 
Вклучува:  земање на коскен графт 

49339-00 Ревизија на тотална артропластика на колк со соодветен алографт на 
ацетабулум 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колк со анатомски соодветен алографт на 
ацетабулум 

49342-00 Ревизија на тотална артропластика на колк со соодветен алографт на 
фемур 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колк со анатомски соодветен алографт на фемур 

49345-00 Ревизија на тотална артропластика на колк со соодветен алографт на 
ацетабулум и фемур 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колк со анатомски соодветен алографт на 
ацетабулум и фемур 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1493 
 

Процедури за епифизеолиза на главата на фемурот 
Вклучува:  Внатрешна фиксација 

47525-00 Затворена репозиција на епифизеолиза на главата на фемурот 

47525-01 Отворена репозиција на епифизеолиза на главата на фемурот 
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ЗГЛОБ НА КОЛЕНО, НОГА 
Вклучува:  дистален фемур, дијафиза на и проксимална фибула, нога неспецифицирана поинаку, патела, 
дијафиза и проксимална тибија 
Не вклучува:  Горен дел од нога 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1495 
 

Имобилизација на фрактура на фибула, патела или тибија 
Неоперативен третман на фрактура 

47576-00 Имобилизација на фрактура на фибулата 

47579-00 Имобиолизација на фрактура на чашка 

47543-00 Имобилизација на фрактура на медијално или латерално тибијално 
плато 

47561-00 Имобилизација со промена на гипс на фрактура на дијафиза на тибија 

1496 
 

Други процедури на поставување, вградување или отстранување на 
колено или нога 

90551-00 Поставување на протеза на ногата 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1497 Декомпресивна фасциотомија на потколеница 

47981-01 Декомпресивна фасциотомија на потколеница 

47975-01 Декомпресивна фасциотомија на потколеница за акутен компартмент 
синдром 
Декомпресивна фасциотомија на потколеница за трауматски компартмент синдром 

47978-01 Декомпресивна фасциотомија на лист од нога за хроничен компартмент 
синдром 
 

1498 
 

Ослободување на контрактура на колено 
Вклучува:  Тенотомија со повеќекратно продолжување на тетиви 

50363-00 Задно ослободување на контрактура на колено, еднострано 
Ослободување на контрактура на колено, неспецифицирана поинаку 

50366-00 Задно ослободување на контрактура на колено, двострано 

50369-00 Задно ослободување на контрактура на колено со ослободување на 
капсула на зглоб, еднострано 
Ослободување на контрактура на колено со ослободување на зглобна капсула, 
неспецифицирана поинаку 
Вклучува:  Ослободување на вкрстени лигаменти 

50372-00 Задно ослободување на контрактура на колено со ослободување на 
капсула на зглоб, двострано 
Вклучува:  Ослободување на вкрстени лигаменти 

 
1499 
 

Остеотомија на дистален фемур, патела, тибија или фибула 
Вклучува:  Клинеста остектомија 

48424-06 Остеотомија на дистален фемур 

48427-06 Остеотомија на дистален фемур со внатрешна фиксација 

90555-00 Остеотомија на патела 

48418-00 Остеотомија на тибија 

48421-00 Остеотомија на тибија со внатрешна фиксација 

48406-00 Остеотомија на фибула 

48409-00 Остеотомија на фибула со внатрешна фиксација  
 

1500 Внатрешна фиксација на фрактура на феморален кондил 
47585-00 Внатрешна фиксација на фрактура на патела 

47537-00 Внатрешна фиксација на фрактура на феморален кондил 
Вклучува:  фиксација на остеохондрални фрагменти 
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Не вклучува:  онаа со реконструкција (47588-00, 47591-00 [1521]) 

47543-00 Внатрешна фиксација на интраакртикуларна фрактура на феморален 
кондил 
Вклучува:  фиксација на остеохондрални фрагменти 
Не вклучува:  онаа со реконструкција (47588-00, 47591-00 [1521]) 

 
1501 Други инцизиски процедури на колено 
49557-00 Артроскопија на колено 

Не вклучува:  онаа со 

• Биопсија (49557-01 [1502]) 

• Дебридман (49558-00 [1503]) 

• Ексцизија на менискус или набор на колено (49557-02 [1503]) 

• Менисцектомија (49560-03 [1503]) 

• Синовиектомија (49566-00[1503]) 

•  Триминг на лигамент 49560-01 [1503]) 

49500-01 Артротомија на колено 

49560-00 Артроскопско отстранување на слободно тело од колено 
Артроскопско отстранување на туѓо тело од колено 
Не вклучува:  Она со: 

• Хондропластика (49561-02 [1511]) 

• Дебридман и: 

• Хондропластика (49561-02 [1511]) 

• Имплантат (49562-02 [1511]) 

• Повеќекратно дупчење (49562-02 [1511]) 

• Остеопластика (49561-02 [1511]) 

49500-02 Отстранување на слободно тело од колено 
Отстранување на туѓо тело од колено 
Не вклучува:  Она со: 

• Артроскопија (49560 [1501]) 

• Хондропластика (49561-02 [1511]) 

• Дебридман и: 

• Хондропластика (49561-02 [1511]) 

• Имплантат (49562-02 [1511]) 

• Повеќекратно дупчење (49562-02 [1511]) 

• Остеопластика (49561-02 [1511]) 

49560-02 Артроскопско латерално ослободување на колено 
Артроскопско ослободување на атхезиите на колено 

49500-04 Ослободување на капсула на колено 
Ослободување на атхезиите на колено 

49515-00 Отстранување на протеза на колено 
Вклучува:  Вградување на цементен спејсер, гентамицински спејсер 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1502 Биопсија на колено 
49557-01 Артроскопска биопсија на колено 

49500-00 Отворена биопсија на колено 
 

1503 Артроскопска ексцизија на колено 
49558-00 Артроскопски дебридман на колено 

49560-01 Артроскопски триминг на лигамент на колено  

49566-00 Артроскопска Синовиектомија на колено 

49557-02 Артроскопска ексцизија на менискус или набор на колено 

49560-03 Артроскопска менисцектомија на колено 
 

1504 Ексцизија на коска на колено или нога 
48424-07 Остектомија на дистален фемур 

48427-07 Остектомија на дистален фемур со внатрешна фиксација 

48418-01 Остектомија на тибија 

48421-01 Остектомија на тибија со внатрешна фиксација 

48406-01 Остектомија на фибула 
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48409-01 Остектомија на фибула со внатрешна фиксација 

50354-00 Ресекција и внатрешна фиксација на вродена псеудоартроза 

49503-04 Пателектомија 
Не вклучува:  Онаа со повторно прицврстување на тетивата (47582-00 [1520]) 

90603-16 Секвестректомија на тибија 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (види блок [1513]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-17 Секвестректомија на фибула 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
1505 Други ексцизиски процедури на колено и нога 
30114-00 Ексцизија на Baker-ова циста 

49509-00 Синовиектомија на колено 

49503-00 менисцектомија на колено 

44367-01 Дезартикулација во предел на колено 

44367-02 Ампутација под колено 
 

РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1506 Репозиција на луксација на колено или патела 
47054-00 Затворена репозиција на луксација на колено 

47057-00 Затворена репозиција на луксација на патела 

47060-00 Отворена репозиција на луксација на патела 
 

1507 Затворена репозиција на фрактура на плато на тибијата 
47546-00 Затворена репозиција на фрактура на медијално или латерално плато на 

тибијата 

47546-01 Затворена репозиција на фрактура на медијално или латерално плато на 
тибијата со внатрешна фиксација 

47555-00 Затворена репозиција на фрактура на медијално и латерално плато на 
тибијата 

47555-01 Затворена репозиција на фрактура на медијално и латерално плато на 
тибијата со внатрешна фиксација 
 

1508 Отворена репозиција на фрактура на плато на тибијата 
47549-00 Отворена репозиција на фрактура на медијално или латерално плато на 

тибијата 

47549-01 Отворена репозиција на фрактура на медијално или латерално плато на 
тибијата со внатрешна фиксација 

47558-00 Отворена репозиција на фрактура на медијално и латерално плато на 
тибијата 

47558-01 Отворена репозиција на фрактура на медијално и латерално плато на 
тибијата со внатрешна фиксација 
 

1509 
 

Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на тибија 
Вклучува:  Онаа со фрактура на тибија 

47564-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на тибија 
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47566-00 Затворена репозиција на фрактура на дијафиза на тибија со внатрешна 
фиксација 
Вклучува:  Вкрстена фиксација, интрамедуларна фиксација 

47567-00 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дијафиза на 
тибија 

47566-02 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дијафиза на 
тибија со внатрешна фиксација 
Вклучува:  Вкрстена фиксација, интрамедуларна фиксација 

1510 
 

Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на тибија 
Вклучува:  Онаа со фрактура на тибија 

47570-00 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на тибија 

47566-01 Отворена репозиција на фрактура на дијафиза на тибија со внатрешна 
фиксација 
Вклучува:  Вкрстена фиксација, интрамедуларна фиксација 

47573-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дијафиза на 
тибија 

47566-03 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на дијафиза на 
тибија со внатрешна фиксација 
Вклучува:  Вкрстена фиксација, интрамедуларна фиксација 

 
ПОПРАВКА 
 
1511 Отстранување на слободно тело од колено со поправка 
49561-02 Артроскопско отстранување на слободно тело од колено со дебридман, 

остеопластика или хондропластика 
Артроскопско отстранување на туѓо тело од колено со: 

• Хондропластика 

• Дебридман 

• Остеопластика 

49562-02 Артроскопско отстранување на слободно тело од колено со 
хондропластика и повеќекратно дупчење или имплантат 
Артроскопско отстранување на туѓо тело од колено со хондропластика и повеќекратно 
дупчење или имплантат 
Вклучува:  карбонфиберски имплантат, дебридман, остеопластика 

 
1512 
 

Артродеза на колено 
Не вклучува:  Ревизија на артродеза на колено (49545-00 [1524]) 

49509-01 Артродеза на колено 

49512-00 Артродеза на колено со отстранување на протеза 

1513 
 

Костен графт на тибија 
Кога се врши, се применува и кодот: 
Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

48206-00 Коскен графт на тибија 

48209-00 Коскен графт на тибија со внатрешна фиксација 
 

1514 Латерално ослободување на колено со поправка 
49561-00 Артроскопско латерално ослободување на колено со дебридман, 

остеопластика или хондропластика 

49562-00 Артроскопско латерално ослободување на колено со хондропластика и 
повеќекратно дупчење или имплантат 
Вклучува:  карбонфиберски имплантат, дебридман, остеопластика 

 
1515 Ресекција на фемур и тибија со поправка 
50411-00 Ресекција на дистален фемур и проксимална тибија со фузија на колено 

50414-00 Ресекција на дистален фемур и проксимална тибија со фузија на колено 
и ротационапластика 
 

1516 Пренесување на тетива, лигамент или коска на колено или нога 
50357-00 Пренесување на тетива од ректус феморис (m. rectus femoris)  
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50357-01 Пренесување на медијална тетива 

50357-02 Пренесување на латерална тетива 

50360-00 Kомбинирано пренесување на медијална и латерална тетива 

49503-03 Пренесување на тетива или лигамент на колено, кое не е на друго место 
класифицирано 
Не вклучува:  Пренесување на: 

• Латерална тетитва (50357-02, 50360-00 [1516]) 

• Медијална тетива (50357-01 50360-00 [1516]) 

• Тетива од ректус феморис (m. rectus femoris) (50357-00 [1516]) 

50423-00 Пренесување на фибула до тибија со внатрешна фиксација 
 

1517 Артроскопска менисцектомија на колено со поправка 
49561-01 Артроскопска менисцектомија на колено со дебридман, остеопластика 

или хондропластика 

49562-01 Артроскопска менисцектомија на колено со хондропластика и 
повеќекратно дупчење или имплантат 
Вклучува:  карбонфиберски имплантат, дебридман, остеопластика 

 
1518 Артропластика на колено 
49517-00 Хемиартропластика на колено 

49518-00 Тотална артропластика на колено, еднострано 
Тотална замена на зглоб на колено, еднострано 
Не вклучува:  Ревизија на тотална артропластика на колено (49527-00 [1524]) 

49519-00 Тотална артропластика на колено, двострано 
Тотална замена на зглоб на колено, двострано 
Не вклучува:  Ревизија на тотална артропластика на колено (49527-00 [1524) 

 
1519 
 

Артропластика на колено со коскен графт на фемур или тибија 
Тотална замена на зглоб на колено со коскен графт 
Вклучува:  Земање на графт 
Не вклучува:  Ревизија на артропластика на колено со коскен графт (49530, 49533-00, 
49554-00 [1523]) 

49521-00 Тотална артропластика на колено со коскен графт на фемур, еднострано 
49521-01 Тотална артропластика на колено со коскен графт на фемур, двострано 

49521-02 Тотална артропластика на колено со коскен графт на тибија еднострано 

49521-03 Тотална артропластика на колено со коскен графт на тибија двострано 

49524-02 Тотална артропластика на колено со коскен графт на фемур и тибија 
еднострано 

49524-03 Тотална артропластика на колено со коскен графт на фемур и тибија 
двострано 

49534-00 Тотална замена на артропластиката на пателофеморален зглоб на 
колено 
 

1520 Други репарациски процедури на колено или нога 
49563-00 Артроскопска реконструкција на менискус на колено 

Вклучува:  Графт: 
• Хондрален 

• Остеохондрален 

48503-00 Епифизиодеза на тибија и фибула 
Не вклучува:  Епифизиодеза на тибија, фибула и фемур (48506-00 [1491]) 

47582-00 Пателектомија со повторно припојување на тетивата 

49503-01 Пателофеморална стабилизација 
Процедура на Elmslie – Trillat 
Остеотомија според Fulkerson 
Процедура на Maquet 
Пателарна стабилизација 
Тибијална: 

• Туберкуларно  

• Поместување нанапред 

• Остеотомија  

• Пренесување 
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• Туберкулопластика 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Атртроскопија на колено (49557-00 [1501]) 
Не вклучува:  ревизија на пателофеморална стабилизација (49548-00 [1524]) 

49558-01 Артроскопска хондропластика на колено 
Не вклучува:  онаа со отстранување на слободно тело (49561-02, 49562-02 [1511]) 

49559-00 Артроскопска хондропластика на колено со повеќекратно дупчење или 
имплантат 
Артроскопска мозаикпластика 
Вклучува:  карбонфиберски имплантат, дебридман, остеопластика 

49503-02 Хондропластика на колено 
Мозаикпластика 

49558-02 Артроскопска остеопластика на колено 

49503-05 Остеопластика на колено 

49569-00 Квадрицепсопластика на колено 
Вклучува:  ослободување на тетива или мускул 

90598-00 Друга поправка на колено 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1521 
 

Внатрешна фиксација на фрактура на фемур или тибија со 
реконструкција 

47588-00 Внатрешна фиксација на интраакртикуларна фрактура на феморален 
кондил со поправка или реконструкција на лигаменти 

47588-01 Внатрешна фиксација на интраакртикуларна фрактура на тибијален 
кондил со поправка или реконструкција на лигаменти 

47591-00 Внатрешна фиксација на интраартикуларна фрактура на феморален 
кондил и тибијална артикуларна површина со поправка или 
реконструкција на лигаменти 

1522 
 

Реконструктивни процедури на колено 
Вклучува:  Пластика на вдлабнатинката (notch) на коленото  
Не вклучува:  Ревизија на реконструкцијата (49551-00 [1524]) 

49539-00 Артроскопска реконструкција на колено 
Вклучува:  Поправка или реконструкција на лигаменти: 

• Колатерални 

• Вкрстени 

49539-01 Реконструкција на колено 
Вклучува:  Поправка или реконструкција на лигаменти: 

• Колатерални 

• Вкрстени 

49542-00 Артроскопска реконструкција на преден вкрстен лигамент на колено со 
реконструкција на менискус 
Артроскопско поправка на вкрстените лигаменти на колено со поправка на менискус 
Вклучува:  дебридман, поправка на колатерални лигаменти 

49542-01 Реконструкција на преден вкрстен лигамент на колено со реконструкција 
на менискус 
Поправка на вкрстените лигаменти на колено со поправка на менискус 
Вклучува:  дебридман, поправка на колатерални лигаменти 

50417-00 Реконструкција на колено со пренесување на фибула или тибија и 
реконструкција на механизмот на квадрицепсот 
 

РЕВИЗИЈА 
 
1523 
 

Ревизија на тотална артропластика на колено со коскен графт на 
фемур или тибија 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колено со коскен графт 
Вклучува:  Земање на графт 

49530-00 Ревизија на тотална артропластика на колено со коскен графт на фемур 
49530-01 Ревизија на тотална артропластика на колено со коскен графт на тибија 

49533-00 Ревизија на тотална артропластика на колено со коскен графт на фемур 
и тибија 
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49554-00 Ревизија на тотална артропластика на колено со анатомски соодветен 
алографт 
Вклучува:  Онаа на тибија или фемур 
 

1524 Други ревизиони процедури на колено 
49545-00 Ревизија на Артродеза на колено 

49548-00 Ревизија на пателофеморална стабилизација на колено 

49551-00 Ревизија на реконструктивна операција на колено 

49527-00 Ревизија на тотална артропластика на колено 
Ревизија на тотална замена на зглоб на колено 
Вклучува:  отстранување на протеза 
Не вклучува:  онаа со: 

• Анатомски соодветен алографт (49554-00 [1523]) 

• Коскен графт (49530, 49533-00 [1523]) 

 
СКОЧЕН ЗГЛОБ, СТОПАЛО 
Вклучува:  дел од фибула кај скочниот зглоб, малеоли, метатарзус, тарзус, ножен прст 
 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1526 
 

Процедури за имобилизација на скочен зглоб или стопало 
Неоперативен третман на фрактура или дислокација на скочен зглоб или стопало 

49721-00 Имобилизација на Ахилова тетива 

47606-00 Имобиолизација на фрактура на калканеум 

47606-01 Имобилизација на дислокација на калканеум 

47606-02 Имобилизација на фрактура на талус 

47627-00 Имобилизација на фрактука на тарзус 

47606-03 Имобилизација на дислокација на талус 

47633-00 Имобилизација на фрактура на метатарзус 

47594-00 Имобилизација на фрактура на скочен зглоб, која не е класифицирана на 
друго место 
 

ИНЦИЗИЈА 
 
1528 
 

Остеотомија на скочен зглоб или стопало 
Вклучува:  клинеста остеотомија 

48406-15 Остеотомија на тарзална коска 

48409-15 Остеотомија на тарзална коска со внатрешна фиксација 

48400-02 Остеотомија на метатарзална коска 
Не вклучува:  Остеотомија на првата метатарзална коска: 

• Двострано (49836-00 [1547]) 

• Еднострано (49833-00 [1547]) 

48403-00 Остеотомија на метатарзална коска со внатрешна фиксација 

48400-03 Остеотомија на ножен прст 

48403-01 Остеотомија на ножен прст со внатрешна фиксација 
 

1529 Други инцизиски процедури на скочниот зглоб 
49700-00 Артроскопија на скочен зглоб 

Не вклучува:  онаа со: 

• Биопсија на скочен зглоб (49700-01 [1531]) 

• Триминг на остеофит (49703-01 [1531]) 

49706-00 Артротомија на скочен зглоб 

49703-02 Артроскопско отстранување на слободно тело од скочен зглоб 
Артроскопско отстранување на туѓо тело од скочен зглоб 

49706-02 Отстранување на слободно тело од скочен зглоб 

49706-03 Пресечување на контрактура на скочен зглоб 
 

1530 Други инцизиски процедури на стопало 
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47912-00 Инцизија на стопалото за паронихија 
Инцизија на инфекција на пулпниот простор на стопалото 

49806-00 Субкутана тенотомија на стопало 

49809-00 Отворена тенотомија на стопало 
Не вклучува:  Онаа со тенопластика (49809-01 [1544]) 

49854-00 Плантарна фасциотомија 
Ослободување според Staindler 

90556-00 Тенолиза на Ахилова флексорна или екстензорна тетива на стопало 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1531 Артроскопски ексцизиски процедури на скочен зглоб 
49700-01 Артроскопска биопсија на скочен зглоб 

49703-01 Артроскопско отстранување на остеофитот на скочниот зглоб 
49703-04 Артроскопска Синовиектомија на скочен зглоб 

 
1532 Ексцизија на коска на стопало 
47933-01 Ексцизија на егзостоза на коска на стопало 

Вклучува:  Ножен прст 
50333-00 Ексцизија поради тарзално сраснување (коалиција) 

Клинеста остеотомија на калканеумот за тарзално сраснување (коалиција) 

48409-16 Остектомја на тарзална коска со внатрешна фиксација 

48406-16 Остектомија на тарзална коска 

48400-04 Остектомија на метатарзална коска 

48403-02 Остектомија на метатарзална коска со внатрешна фиксација 

48400-05 Остектомија на ножен прст 

48403-03 Остектомија на ножен прст со внатрешна фиксација 
 

1533 Ампутација на скочен зглоб или стопало 
44338-00 Ампутација на ножен прст 

44358-00 Ампутација на ножен прст со зафаќање на метатарзалната коска 

90557-00 Дезартикулација на ножен прст 

44361-00 Дезартикулација на скочен зглоб 

44364-00 Метатарзална ампутација 

44364-01 Трансметатарзална ампутација 

44361-01 Ампутација на зкочен зглоб преку малеоли на тибија и фибула 
 

1534 Други ексцизиски процедури на скочниот зглоб и на стопалото 
49818-00 Ексцизија на трнот на петната коска (calcar calcanei) 

49866-00 Неуроктомија на стопало 
Забелешка:  Се врши за невртитис 

• Дигитален 

• Плантарен 

49854-01 Плантарна фасциектомија 

49860-00 Синовиектомија на метатарзофалангијалниот зглоб 

50312-00 Синовиектомија на скочен зглоб 
Не вклучува:  онаа со артроскопија (49703-04 [1531]) 

90603-18 Секвестректомија на тарзус 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот:  

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-19 Секвестректомија на метатарзус 
Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот:  

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

90603-20 Секвестректомија на фаланга на стопало 
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Вклучува: Антибиотско пакување, дупчење на коска 
Кога се врши, се применува и кодот:  

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

 
РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1536 
 

Затворена репозиција на фрактура на калканеум, талус или 
метатарзус 

47609-00 Затворена репозиција на фрактура на калканеум 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47609-01 Затворена репозиција на фрактура на калканеум со внатрешна 
фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47612-00 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47612-01 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум со 
внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47609-02 Затворена репозиција на талус 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47609-03 Затворена репозиција на талус со внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02. 47612-03 [1540]) 

47612-06 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47612-07 Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус со 
внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47621-00 Затворена репозиција на фрактура на тарзометатарзален зглоб 

47621-01 Затворена репозиција на фрактура на тарзометатарзален зглоб со 
внатрешна фиксација 

47636-00 Затворена репозиција на фрактура на метатарзусот 

47636-01 Затворена репозиција на фрактура на метатарзусот со внатрешна 
фиксација 
 

1537 Затворена репозиција на фрактура на скочен зглоб или ножен прст 
47600-00 Затворена репозиција на фрактура на скочен зглоб со внатрешна 

фиксација на дијастаза, фибула или малеолус 

47603-00 Затворена репозиција на фрактура на скочен зглоб со внатрешна 
фиксација, > 2 на дијастаза, фибула или малеолус 

47663-00 Затворена репозиција на фрактура на фаланга на ножен палец 

47663-01 Затворена репозиција на фрактура на фаланга на ножен палец со 
внатрешна фиксација 

47672-00 Затворена репозиција на фрактура на фалангата на ножен прст, освен 
палец 

47672-01 Затворена репозиција на фрактура на фалангата на ножен прст, освен 
палец со внатрешна фиксација 

47597-00 Затворена репозиција на фрактура на скочен зглоб 
 

1538 
 

Отворена репозиција на фрактура на калканеум, талус или 
метатарзус 

47630-00 Отворена репозиција на тарзус 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47630-01 Отворена репозиција на тарзус со внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47615-00 Отворена репозиција на фрактура на калканеум 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 
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47615-01 Отворена репозиција на фрактура на калканеум со внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47615-02 Отворена репозиција на талус  
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47615-03 Отворена репозиција на талус со внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47618-00 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47618-01 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум со 
внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47618-02 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47618-03 Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус со 
внатрешна фиксација 
Не вклучува:  онаа со дислокација (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47624-00 Отворена репозиција на фрактура на тарзометатарзален зглоб 

47624-01 Отворена репозиција на фрактура на тарзометатарзален зглоб со 
внатрешна фиксација 

47639-00 Отворена репозиција на фрактура на метатарзусот 

47639-01 Отворена репозиција на фрактура на метатарзусот со внатрешна 
фиксација 
 

1539 Отворена репозиција на фрактура на скочен зглоб или ножен прст 
90558-00 Отворена репозиција на фрактура на скочен зглоб 

47600-01 Отворена репозиција на фрактура на скочен зглоб со внатрешна 
фиксација на дијастаза, фибула или малеолус 

47603-01 Отворена репозиција на фрактура на скочен зглоб со внатрешна 
фиксација, > 2 на дијастаза, фибула или малеолус 

47666-00 Отворена репозиција на фрактура на фаланга на ножен палец 

47666-01 Отворена репозиција на фрактура на фаланга на ножен палец со 
внатрешна фиксација 

47672-02 Отворена репозиција на фрактура на фалангата на ножен прст, освен 
палец 

47672-03 Отворена репозиција на фрактура на фалангата на ножен прст, освен 
палец со внатрешна фиксација 
 

1540 Затворена репозиција на дислокација на скочен зглоб или стопало 
47063-00 Затворена репозиција на дислокација на скочен зглоб 

Вклучува:  Дислокација на тарзус 

47063-01 Затворена репозиција на дислокација на скочен зглоб со внатрешна 
фиксација 
Вклучува:  Дислокација на тарзус 

47609-06 Затворена репозиција на дислокација на калканеум 

47609-07 Затворена репозиција на дислокација на калканеум со внатрешна 
фиксација 

47612-02 Затворена репозиција на фрактура на калканеум со дислокација 
Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум со дислокација 

47612-03 Затворена репозиција на фрактура на калканеум со дислокација и 
внатрешна фиксација 
Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум со дислокација и 
внатрешна фиксација 

47609-04 Затворена репозиција на луксација на талус 

47609-05 Затворена репозиција на луксација на талус со внатрешна фиксација 
47612-04 Затворена репозиција на фрактура на талус со дислокација 

Затворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус со дислокација 
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47612-05 Затворена репозиција на фрактура на талус со дислокација и внатрешна 
фиксација 

47069-00 Затворена репозиција на луксација на ножен прст 

47069-01 Затворена репозиција на луксација на ножен прст со внатрешна 
фиксација 
 

1541 Отворена репозиција на луксација на скочен зглоб или стопало 
47066-00 Отворена репозиција на луксација на скочен зглоб 

Вклучува:  Дислокација на тарзус 
47066-01 Отворена репозиција на луксација на скочен зглоб со внатрешна 

фиксација 
Вклучува:  Дислокација на тарзус 

47615-04 Отворена репозиција на луксација на калканеум 

47615-05 Отворена репозиција на луксација на калканеум со внатрешна фиксација 

47618-04 Отворена репозиција на фрактура на калканеум со дислокација 
Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум со дислокација 

47618-05 Отворена репозиција на фрактура на калканеум со дислокација и 
внатрешна фиксација 
Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на калканеум со дислокација и 
внатрешна фиксација 

47615-06 Отворена репозиција на луксација на талус 

47615-07 Отворена репозиција на луксација на талус со внатрешна фиксација 

47618-06 Отворена репозиција на фрактура на талус со дислокација 
Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус со дислокација 

47618-07 Отворена репозиција на фрактура на талус со дислокација и внатрешна 
фиксација 
Отворена репозиција на интраартикуларна фрактура на талус со дислокација и внатрешна 
фиксација 

47072-00 Отворена репозиција на луксација на ножен прст 

47072-01 Отворена репозиција на луксација на ножен прст со внатрешна 
фиксација 
 

ПОПРАВКА 
 
1542 Поправка на тетива или лигамент на скочен зглоб или стопало 
49812-00 Пренесување на тетива или лигамент на стопало 

Не вклучува:  пренесување на тетивата на m. tibialis: 

• Antertior (50339-00 [1542]) 

• Posterior (50342 [1542]) 

50339-00 Пренесување на тетива на m. tibialis anterior на латерална страна 
Вклучува:  разделување или целосно пренесување 

50342-00 Пренесување на задна тибијалис тетива низ интеросеална мембрана до 
предниот или задниот аспект на стопалото 

49709-00 Стабилизација на скочен зглоб 

49718-01 Поправка на Ахилова тетива 
Ахилотенотомија 
Одделување на Ахиловата тетива 
Инцизија на Ахиловата тетива 

49724-00 Секундарна (одложена) реконструкција на Ахилова тетива 

49727-00 Продолжување на Ахилова тетива 

49718-00 Друга реконструкција на тетива на скочен зглоб 
 

1543 Артродеза на скочен зглоб, стопало или ножен прст 
49712-00 Артродеза на скочен зглоб 

49815-00 Тројна Артродеза на стопало 

49845-00 Артродеза на прв метатарзофалангијален зглоб 

50118-00 Артродеза на субталарен зглоб 
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90559-00 Артродеза на ножен прст 
Вклучува:  интерфалагијана фузија 
Не вклучува:  онаа за: 

• Канџаст прст (49848-01, 49851-01 [1548]) 

• Барабанест прст (49848-00, 49851-00 [1548]) 
 

1544 Отворена репаративни процедури на скочен зглоб или стопало 
49809-01 Отворена тенотомија на стопало со тенопластика 

49703-05 Артроскопска хондропластика на скочен зглоб 

49703-03 Артроскопска реконструкција на остеохондрална фрактура на скочен 
зглоб 

49800-00 Примарна реконструкција на флексорна или екстензорна тетива на 
стопало 

49857-00 Замена на метатарзофалангијален зглоб 
Артропластика на метатарзофалангијален зглоб 

49715-00 Тотална артропластика на скочен зглоб 
Тотална замена на зглоб на скочен зглоб 

90599-00 Друга поправка на скочен зглоб 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1545 
 

Реконструктивни процедури на скочен зглоб или стопало 
Не вклучува: Продолжување на Ахиловата тетива (49727-00 [1542]) 
  Поправка на Ахиловата тетива: 

• Примарна (49718-01 [1542]) 

• Секундарна (одложена) (4724-00 [1542])  

49724-01 Реконструкција на Ахилова тетива 

50336-00 Реконструкција на вроден вертикален талус 
Реконструкција на вродена состојба каде стапалото е свиткано нагоре (rocker bottom foot) 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1546 
 

Процедури за еквиноварус 
Процедури за згрчено стопало 

50321-00 Ослободување на еквиноварус, еднострано 

50327-00 Ослободување на еквиноварус, двострано 

50324-00 Ревизија на ослободување на еквиноварус, еднострано 

50324-01 Ревизија на нслободување на еквиноварус, двострано 

1547 
 

Процедури на халукс валгус или халукс ригидус 
Вклучува: Бунионектомија 

49821-00 Корекција на халукс валгус или ригидус со артропластика, еднострано 

49824-00 Корекција на халукс валгус или ригидус со артропластика, двострано 

49839-00 Корекција на халукс валгус или ригидус со артропластика со вградување 
на протеза, еднострано 

49842-00 Корекција на халукс валгус или ригидус со артропластика со вградување 
на протеза, двострано 

49827-00 Корекција на халукс валгус или ригидус со пренесување на тетива на 
адуктор халуцис, еднострано 

49830-00 Корекција на халукс валгус или ригидус со пренесување на тетива на 
адуктор халуцис, двострано 

49833-00 Корекција на халукс валгус со остеотомија на првата метатарзална коска, 
еднострано 
Бунионектомија, еднострана, неспецифицирано поинаку 
Вклучува:  Внатрешна фиксација, протеза 
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49836-00 Корекција на халукс валгус со остеотомија на првата метатарзална коска, 
двострано 
Бунионектомија, двострана, неспецифицирано поинаку 
Вклучува:  Внатрешна фиксација, протеза 

49837-00 Корекција на халукс валгус со остеотомија на првата метатарзална коска 
и со пренесување на тетива адуктор халуцис, еднострано 
Вклучува:  Внатрешна фиксација, протеза 

49838-00 Корекција на халукс валгус со остеотомија на првата метатарзална коска 
и со пренесување на тетива адуктор халуцис, двострано 
Вклучува:  Внатрешна фиксација, протеза 

1548 Процедури за други деформитети на ножен прст 
49848-00 Корекција на барабанест ножен прст 

49851-00 Корекција на барабанест ножен прст со внатрешна фиксација 

49848-01 Корекција на канџаст ножен прст 

49851-01 Корекција на канџаст ножен прст со внатрешна фиксација 

50345-00 Ослободување на хиперекстензивен деформитет на ножен прст 
Вклучува: Продолжување на екстензорните тетиви, ослободување на контрактура на 
капсулата, V-Y пластика 

 
ЛОКОМОТОРЕН СИСТЕМ – ДРУГИ МЕСТА 
Вклучува: Коска 
  Бурса 
  Фасциа 
  Зглоб 
  Капсула на зглоб 
  Лигамент 
  Мускул 
  Меко ткиво 
  Синовијална празнина 
  Тетива 

 
ПОСТАВУВАЊЕ, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1550 
 

Поставување на уреди на надворешна фиксација на други места на 
локомоторниот систем 
Не вклучува:  Поставување на држач на врат (96092-00 [1870]) 

50130-00 Поставување на надворешен уред за фиксација, кое не е класифицирано 
на друго место 
Уредот на надворешна фиксација се поставува на коска или зглоб, неспецифицирани 
поинаку 
Забелешка:  Со овој код се класифицирани уредите за надворешна фиксација, кои не се 
класифицирани на друго место, кои се инвазивни (т.е. поставени на коска).  Уредите за 
надворешна фиксација кои се неинвазивни се класифицирани на друго место.  Видете го 
Индексот за понатамошни информации. 
Не вклучува: Интермаксијално поврзување на мандибулата со жици (52420-00 [1361]) 
 Онаа за фрактурирана карлица (47483-00 [1479]) 
 Онаа со репозиција на фрактура (види Индекс, репозиција, фрактура, по 

место) 
 

1552 Администрација на агенс во други места на локомоторниот систем 
47900-01 Администрација на агенс во коскена циста 

90560-00 Администрација на агенс во меко ткиво, која не е класифицирана на 
друго место 
Инјектирање на токсин на ботулинум  (Ботокс) (Ботоксин) во: 

• Лигамент 
• Мускул 

• Тетива 
Не вклучува:  субкутано или интрамускуларно инјектирање на агенс за системски ефект 
(види блок [1920]) 

50124-01 Администрација на агенс во зглоб или друга синовијална празнина која 
не е класифицирана на друго место 
Инјектирање на: 

• Кортикостероди 

• Локален анестетик 
во бурса : 
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1553 Аспирирање на други места во локомоторниот систем 
47900-00 Аспирирање на коскена циста 

50124-00 Аспирирање на зглоб или друга синовијален празнина кое не е 
класифицирано  на друго место 

90563-00 Аспирирање на меко ткиво, кое не е класифицирано на друго место 

1554 Други процедури на поставување, вградување или отстранување од 
други места на локомоторниот систем 

90561-00 Поставување или замена за стимулатор на скелетни мускули 

47921-00 Поставување на уред за внатрешна фиксација, кое не е на друго место 
класифицирано 
Повторно вградување на уред за внатрешна фиксација 
Ревизија на уред за внатрешна фиксација 
Вклучува:  Вградување на : 

• Пин 

• Плочка 

• Жица 
Не вклучува:  Онаа со репозиција на фрактура или дислокација – занемарете го кодот 

47920-00 Поставување на стимулатор за раст на коска 
Не вклучува:  Неинвазивно поставување на стимулатор за раст на коска (92139-00 [1870]) 

50309-00 Прилагодување на прстенест фиксатор или сличен уред 
Вклучува:  Вградување на пин за фиксација 
                    Отстранување на пин за фиксација 

30225-00 Повторно поставување на дренажна цевка во мекоткивен абцес 

47927-01 Отстранување на пин, шраф, или жица од фемур 
Не вклучува:  она со отстранување на плочка, шипка, или клин (47930-01 [1554]) 

47927-00 Отстранување на пин, шраф, или жица, кое не е класифицирано на друго 
место 
Не вклучува:  она од максила, мандибула или зигоматична коска (52102-00 [1360]), она со 
отстранување на плочка, шишка или клин (47930 [1554]) 

47930-01 Отстранување на плочка, шипка или клин од фемур 

47930-00 Отстранување на плочка, шипка или клин, кое не е класифицирано на 
друго место 

47948-00 Отстранување на уред за надворешна фиксација 
Забелешка:  Уредите за надворешна фиксација се дефинирани на почетокот на поглавјето 
за локомоторен систем 

90566-00 Отстранување на стимулатор на скелетни мускули 
Не вклучува:  она со замена (90561-00 [1554]) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1555 
 

Инцизиски постапки на зглоб на други места на локомоторниот 
систем 

50100-00 Артроскопија на зглоб, која не е класифицирана на друго место 
Не вклучува:  Онаа со биопсија (50100-01 [1560]) 

50103-00 Артротомија на зглоб, која не е класифицирана на друго место 

50112-00 Пресечување на контрактура на зглоб, која не е класифицирана на друго 
место 
Корекција на контрактура во флексија или екстензија на зглоб, неспецифицирана поинаку 

90570-00 Поделба на капсула на зглоб, лигамент или ’рскавица која не е 
класифицирана на друго место 
Ослободување на: 

• Атхерентна или констриктивна зглобна капсула, неспецифицирана поинаку, 

• Зглоб, неспецифициран поинаку, 

• Лигамент, неспецифициран поинаку 

1556 
 

Инцизиски процедури на коски на други места на локомоторниот 
систем 

48400-00 Остеотомија на акцесорна коска 

90569-00 Остеотомија, која не е класифицирана на друго место 
Инцизија на косна, неспецифицирана поинаку 

48512-00 Епифизиолиза 
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1557 
 

Инцизиски процедури на тетива или обвивка на тетива на други 
места на локомоторниот систем 

47960-00 Субкутана тенотомија, која не е класифицирана на друго место 

47963-00 Отворена тенотомија, која не е класифицирана на друго место 
 

1558 Инцизија на фасциа на други места на локомоторниот систем 
90567-00 Фасциотомија за исхемија на горен екстремитет 

90567-01 Фасциотомија за исхемија на долен екстремитет 

30226-00 Фасциотомија, која не е класифицирана на друго место 
Декомпресивна фасциотомија, неспецифицирана на друго место 
 

1559 Инцизиски процедури на други места на локомоторниот систем 
90568-00 Инцизија на мускул, која не е класифицирана на друго место 

Миотомија, неспецифицирана поинаку 

90568-01 Инцизија на бурса, која не е класифицирана на друго место 
Бурсотомија, неспецифицирана поинаку 

90568-02 Инцизија на меко ткиво, која не е класифицирана на друго место 
Пресечување на меко ткиво, неспецифицирано поинаку 

30224-00 Перкутана дренажа на мекоткивен абцес 
Вклучува:  Мекоткивен абцес на задник 
Не вклучува:  Онаа на: 

• Кожа и субкутано ткиво (30223-01 [1606]) 

• Конкретни места, класифицирани на друго место (види Индекс: 
Дренажа, абцес, по место) 

30223-03 Инцизија и дренажа на мекоткивен абцес 

30068-00 Отстранување на слободно тело во меко ткиво, кое не е класифицирано 
на друго место 

90571-00 Поделба на мекоткивни атхезии, кои не се класифицирани на друго 
место 
 

ЕКСЦИЗИЈА 
 
1560 Биопсија на други места на локомоторниот систем 
50100-01 Артроскопска биопсија на зглоб, која не е класифицирана на друго место 

Не вклучува: онаа на темпорало мандибуларен зглоб (53215-00 [1364]) 

50200-00 Биопсија на коска, која не е класифицирана на друго место 

30094-00 Перкутана (иглена) биопсија на меко ткиво 
Вклучува: Бурса 
  Фасција 
  Мускул 
  Мускул 

30075-01 Биопсија на меко ткиво 
Вклучува: Бурса 
  Фасција 
  Мускул 
  Мускул 

 
1561 
 

Ексцизиски процедури на зглоб на други места на локомоторниот 
систем 

▼0030  

90608-01 Артроскопско земање на ’рскавица 

90608-00 Земање на ’рскавица 

90574-00 Ексцизија на лезија на зглоб, која не е класифицирана на друго место 
Ексцизија на лезија на: 

• ’рскавица 

• лигамент 
50104-00 Синовиектомија на зглоб, која не е класифицирана на друго место 
90574-01 Ексцизија на зглоб, која не е класифицирана на друго место 

Дебридман на зглоб, неспецифициран на друго место 
Ексцизија на лезија на: 

• ’рскавица 

• лигамент 



Процедури на локомоторниот систем 

 

304  

Не вклучува:  ексцизија на : 

• ’рскавица поради лезија на кожата (31340-00 [1566]) 

• лезија на зглоб [1561]) 

1562 
 

Анблок ресекција на мекоткивна лезија со зафаќање на долгите 
коски 

 Анблок ресекција на: 

• дезмоиден тумор 

• фибриоматоза 

• неврофибриоматоза 

• неврофиброза 
Вклучува:  Компартментална ексцизија на меко ткиво, широка ексцизија на меко ткиво 
Забелешка:  Се врши за малигни или агресивни мекоткивни лезии кои ги зафаќаат долгите 
коски 
Не вклучува:  Онаа со интеркаларна реконструкција (види блок [1575]) 

50212-00 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со зафаќање на долгите коски на 
горниот екстремитет 
Вклучува: Хумерус 
  Радиус 
  Улна 

50212-01 Анблок ресекција на мекоткивна лезија со зафаќање на долгите коски на 
долниот екстремитет 
Вклучува: Фемур 
  Фибула 
  Тибија 
 

 
1563 
 

Други ексцизиски процедури на коска на други места на 
локомоторниот систем 

48400-01 Остектомија на акцесорна коска 

90572-00 Остектомија, која не е класифицирана на друго место 
Ексцизија на коска, неспецифицирана поинаку 

47933-02 Ексцизија на егзостоза на мала коска, која не е класифицирана на друго 
место 
Не вклучува: онаа на коска на: 

• стопало (47933-01 [1532]) 

• шака (47933-00 [1449]) 

47936-00 Ексцизија на егзостоза на голема коска 
Вклучува: Фемур 
  Фибула 
  Хумерус 
  Карлица 
  Радиус 
  Тибија 
  Улна 

90573-00 Секвестректомија на друго и неозначено место на локомоторниот систем 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Коскен графт (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• Внатрешна фиксација (47921-00 [1554]) 

30241-00 Ексцизија на лезија на коска, која не е класифицирана на друго место 
Ексцизија на бениген коскен тумор, неспецифициран поинаку 
Не вклучува: онаа со анатомски соодветен алографт (50230-00 [1563]) 

50230-00 Ресекција на лезија на коска со анатомски соодветен алографт 

50203-00 Маргинална ексцизија на коскена лезија 

50206-00 Маргинална ексцизија на коскена лезија со криотерапија до дефектот 
47726-00 
▼1216 

Земање на коскен материјал за графт, со посебна инцизија 
Не вклучува:  Онаа од иста иницизија – занемарете го кодот, онаа со ринопластика 

47732-00 Земање на васкуларизирана петелка на коска за коскен графт 
Не вклучува:  Онаа од иста иницизија – занемарете го кодот 

1564 
 

Ексцизиски процедури на тетива на други места на локомоторниот 
систем 

47969-00 Теносиновиектомија, која не е класифицирана на друго место 
Тенонектомија, неспецифицирана поинаку 

90578-00 Земање на тетива за графт 

30107-00 Ексцизија на ганглион, која не е класифицирана на друго место 
Ексцизија на лезија на обвивка на тетива, неспецифицирана поинаку 
Ганглионектомија, неспецифицирана на друго место 
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1565 
 

Ексцизиски процедури на мускул на други места на локомоторниот 
систем 

30103-00 Ексцизија на синус со зафаќање на меко ткиво, која не е класифицирана 
на друго место 

30229-00 Ексцизија на мускул, која не е класифицирана на друго место 
Не вклучува:  ексцизија на лезија на мускул, која не е класифицирана на друго место 
(31350-00 [1566]), онаа на мускул поради лезија на кожата (31340-00 (1566 )) 

90577-00 Замање на мускул или фасција за графт 
 

1566 Ексцизиски процедури на други места на локомоторниот систем 

31340-00 Ексцизија на мускул, коска или ’рскавица поради лезија на кожата 
Кодирајте прво: 

• Ексцизија на лезија на кожа (31205, 31230, 31235 [1620]) 

90579-00 Фасциектомија, која не е класифицирана на друго место 

30107-01 Ексцизија на мала бурса 
Бурсектомија, неспецифицирана поинаку 
Вклучува: онаа на шаката 

30111-00 Ексцизија на голема бурса 
Ексцизија на бурса од: 

• Калканеум 

• Олекранон 

• Патела  

31350-00 Ексцизија на мекоткивна лезија, која не е класифицирана на друго место 
Ексцизија на мекоткивна лезија, неспецифицирана поинаку 
Вклучува:  дезмоиден тумор 

 фибриоматоза 
  неврофибриоматоза 
  неврофиброза 
Не вклучува:  Baker-ова циста (30114-00 [1505]), ексцизија на мускул, коска или ’рскавица 
поради лезија на кожата (31340-00 [1566]), ресекција на мекоткивна лезија со зафаќање на: 

• Долги коски на 

• Долен екстремитет (50212-01 [1562], 50215-03, 50215-04, 50215-05 [1575]) 

• Горен екстремитет (50212-00 [1562], 50215-00, 50215-01, 50215-02 [1575]) 

• Карлица (50211-00 [1485]) 

• Сакрум (50221 [1485]) 

• Скапула (50221-03 [1400]) 

• Зглоб на рамо (50221-03 [1400]) 

• ’рбет, неспецифициран поинаку (50221-02 [1384]) 

90575-00 Ексцизија на меко ткиво, која не е класифицирана на друго место 
30023-00 
▼1203 

Ексцизионен дебридман на меко ткиво 
Ексцизионен дебридман на меко ткиво за 

• Инфекција 

• Исхемично, некротично или гангренозно ткиво 

• Улцер 

• Рана 
Вклучува:  Сутура на раната 
Не вклучува: ексцезионен дебридман на: 

• Изгореница (30017-01, 30020-00 [1627]) 

• Отворена фрактура (90580-00 [1566], 90665-00 [1628]) 

• Меко ткиво со зафаќање на коска или ’рскавица (30023-00 [1566]) 

30023-01 Ексцизионен дебридман на меко ткиво со зафаќање на коска или 
’рскавица 
Ексцизионен дебридман на меко ткиво со зафаќање на коска или ’рскавица за: 

• Инфекција 

• Исхемично, некротично или гангренозно ткиво 

• Улцер 

• Рана 
Не вклучува: Ексцезионен дебридман на отворена фрактура (90580-00 [1566]) 

90580-00 Дебридман на место на отворена фрактура 
Не вклучува:  Онаа со отворена репозиција на фрактура – занемарете го кодот 

44376-00 Ревизија на чунка од ампутација 
Ревизија на чунка од ампутација 
Не вклучува:  дебридман на чунка од ампутација (30023 [1566]), ревизија на чунка од 
ампутација на шака (46483-00 [1471]) 
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РЕПОЗИЦИЈА 
Забелешка: Затворените и отворените репозиции на фрактури и дислокации се дефинирани на почетокот на 
ова поглавје 

 
1567 Процедури за репозиција на други места на локомоторниот систем 

90581-00 Репозиција на епифизеолиза, која не е класифицирана на друго место 
Не вклучува: онаа на: 

• Фемур (47525 [1493]) 

• Радиус (90541 [1434]) 

• Улна (90541 [1434]) 

 
ПОПРАВКА 
 
1568 Сутура на други места на локомоторниот систем 

90582-00 Сутура на лигамент, која не е класифицирана на друго место 

90582-01 Сутура на тетива која не е класифицирана на друго место 
Одложена сутура на тетива 

90582-02 Сутура на мусклул или фасција, која не е класифицирана на друго место 

1569 Графт на други места на локомоторниот систем 

48239-00 
▼1216 

Коскен графт, кој не е гласифициран на друго место 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 

48242-00 Коскен графт со внатрешна фиксација, кој не е класифициран на друго 
место 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Земање на материјал за графт преку посебна инцизија (47726-00 [1563]) 
90583-00 Тетивен графт, кој не е класифициран на друго место 

90583-01 Мускулен графт, кој не е класифициран на друго место 

50206-01 Маргинална ексцизија на лезија на коска со аутографт до дефектот 
50206-02 Маргинална ексцизија на лезија на коска со алографт до дефектот 
50206-03 Маргинална ексцизија на лезија на коска со цементирање на дефектот 

 
1570 
 

Анблок ресекција на лезија на коска со поправка на други места на 
локомоторниот систем 

50277-00 Анблок ресекција на лезија на коска со анатомски соодветен алографт 
50277-01 Анблок ресекција на лезија на коска со анатомски соодветен аутографт 
50218-00 Анблок ресекција на лезија на долга коска на горен екстремитет со 

Артродеза на соседен зглоб 
Вклучува:  онаа за лезија на: 

• Хумерус 

• Радиус 

• Улна 

50218-01 Анблок ресекција на лезија на долга коска на горен екстремитет со 
замена на соседен зглоб 
Вклучува:  онаа за лезија на: 

• Хумерус 

• Радиус 

• Улна 

50218-02 Анблок ресекција на лезија на долга коска на долен екстремитет со 
Артродеза на соседен зглоб 
Вклучува:  онаа за лезија на: 

• Хумерус 

• Радиус 

• Улна 

50218-03 Анблок ресекција на лезија на долга коска на долен екстремитет со 
замена на соседен зглоб 
Вклучува:  онаа за лезија на: 

• Хумерус 

• Радиус 

• Улна 

•  
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1571 
 

Други репаративни процедури на косна на други места на 
локомоторниот систем 

50106-00 Стабилизација на зглоб, која не е класифицирана на друго место 
Вклучува:  поправка на лигамент 

50109-00 Артродеза на зглоб, која не е класифицирана на друго место 

48509-00 Епифизиодезија, која не е класифицирана на друго место 
Прицврстување на хемиепифизата, неспецифицирано поинаку 
Не вклучува:  онаа на: 

• Фемур  (48500-00, 48506-00 [1491) 

• Фибула (48506-00 [1491], 48503-00 [1520]) 

• Тибија (48506-00 [1491], 48503-00 [1520]) 

90588-00 Остеоклазија 
Не вклучува: Онаа со назални закривувања (41686 [381]) 

50127-00 Артропластика на зглоб, која не е класифицирана на друго место 

90589-00 Реконструкција на зглоб, која не е класифицирана на друго место 
 

1572 
 

Други репаративни процедури на тетива на други места на 
локомоторниот систем 
Не вклучува:  поправка на: 

• Ахилова тетива (голема тетива на скочен зглоб) (49718-01 [1542]) 

• Тетива стопало (49809-01 [1544]) 

47966-00 Пренесување на тетива или лигамент, кое не е класифицирано на друго 
место 
Трансплантација на тетива или лигамент, неспецифициран поинаку 

90584-00 Транспозиција на тетива, која не е класифицирана на друго место 

47963-01 Тенопластика, која не е класифицирана на друго место 
Тенодеза, неспецифицирана поинаку 

90584-01 Повторно прицврстување на тетива, кое не е класифицирано на друго 
место 

47954-00 Реконструкција на тетива, која не е класифицирана на друго место 
Поместување нанапред на тетивата, неспецифицирано поинаку 
Рецесија на тетива, неспецифицирана поинаку 
Не вклучува:  Онаа на шака (47963-02 [1467]) 

47972-00 Отворена процедура на обвивка на тетива, која не е класифицирана на 
друго место 
Експлорација 
Иницизија 
Ослободување 
Сутура 
Не вклучува:  Инцизија или ослободување на обвивка на тетива на шака (46363-00 [1440]) 

47957-00 Продолжување на тетива, кое не е класифицирано на друго место 
Продолжување на мускулот, неспецифицирано поинаку 
Не вклучува:  Продоложување на Ахилова тетива (49727-00 [1542]) 
                         Онаа со ослободување на: 

• Контрактура на колк (види блок [1480]) 

• Хиперекстензивен деформитет на ножен прст (50345-00 [1548]) 

• Контрактура на колено (види блок [1498]) 

•  

1573 
 

Други репаративни процедури на мускул на други места на 
локомоторниот систем 

30235-00 Реконструкција на руптура на мускул, која не е класифицирана на друго 
место 

47966-01 Пренесување на мускул, кое не е класифицирано на друго место 
Транспонирање на мускул, неспецифицирано поинаку 

90585-00 Повторно прицврстување на мускул кое не е класифицирано на друго 
место 

90586-00 Други пластични процедури на мускул, кои не се класифицирани на друго 
место 
 

1574 
 

Други репаративни процедури на други места на локомоторниот 
систем 

90589-01 Реконструкција на лигамент, која не е класифицирана на друго место 

на обвивка на тетива, 
неспецифицирана поинаку 
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Не вклучува:  пренесување на лигамент (47966-00 [1572]) 

30238-00 Реконструкција на фасција, која не е класифицирана на друго место 
Продолжување на фасција 
Фасциопластика 
Пликација на фасција 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1575 
 

Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски со 
реконструкција 

50215-00 Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски на горен 
екстремитет, со интеркаларна реконструкција со употреба на протеза 

50215-01 Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски на горен 
екстремитет, со интеркаларна реконструкција со употреба на алографт 

50215-02 Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски на горен 
екстремитет, со интеркаларна реконструкција со употреба на аутографт 

50215-03 Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски на долен 
екстремитет, со интеркаларна реконструкција со употреба на аутографт 

50215-04 Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски на долен 
екстремитет, со интеркаларна реконструкција со употреба на аутографт 

50215-05 Анблок ресекција на мекоткивна лезија која опфаќа долги коски на долен 
екстремитет, со интеркаларна реконструкција со употреба на аутографт 
 

1576 

 

Други реконструктивни процедури на други места на локомоторниот 
систем 

90590-00 Реконструкција на обвивка на тетива, која не е на друго место 
класифицирана 
 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1578 Реконструкција на екстремитет 
50303-00 Продолжување на екстремитет 

Вклучува:  поставување на прстенест фиксатор (на пример Ilizarov, Orthofix) или сличен 
уред, монофокална остеотомија/кортикотомија 
Забелешка:  Се врши за продолжување на екстремитети кои се кратки поради различни 
причини.  Коската се сече и фиксаторот се применува при операција.  По операцијата, 
издолжувачите на фиксаторот се вртат редовно со што се предизвикува постепено 
издолжување на коската. 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Корекција на коскен деформитет (90604-00 [1578]) 

• Транспонирање на нерв (39321-00 [83]) 

• Невролиза (39330-00 [77], 39321-00 [83]) 

• Трансартикуларна фиксација (50300-00 [1578]) 
Не вклучува:  биполарно продолжување на зглоб (50306-00 [1578]) 

50306-00 Продолжување на екстремитет, биполарно 
Вклучува:  Поставување на прстенест фиксатор или сличен уред, остеотомија/остектомија 
Забелешка:  Биполарно значи пресекување на коската на две места.  Се врши 
продолжување на екстремитетот за да се продолжат екстремитетите кои се кратки поради 
различни причини.  Коската се сече и фиксаторот се применува при операција.  По 
операцијата, издолжувачите на фиксаторот се вклучуваат на редовни интервали со што се 
предизвикува постепено издолжување на коската. 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Корекција на коскен деформитет (90604-00 [1578) 

• Транспонирање на нерв (39321-00 [83]) 

• Невролиза (39330-00 [77], 39321-00 [83]) 

• Трансартикуларна фиксација (50300-00 [1578]) 

90604-00 Корекција на коскен деформитет 
Акутна или постепена корекција на коскен деформитет со надворешна фиксација 
Вклучува: Поставување на уред за фиксација (на пример Ilizarov), бипланарна, 
мултипланарна и унипланарна корекција, остеотомија/остектомија 
Забелешка:  Акутната корекција подразбира остеотомија/остектомија и моментална 
корекција на коскениот деформитет.  Уредот за фиксација ја прицврстува коската во новата 
позиција.  Постепената или бавната корекција подразбира остеотомија.остектомија и 
постепена корекција на коскениот деформитет со употреба на уред за фиксација. 
Кога се врши, се применува и кодот: 
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• Продолжување на екстремитет (50303-00, 50306-00 [1578]) 
Не вклучува: Корекција на деформитет на зглоб (50300-00 [1578]) 

90605-00 Компресија со дистрактивна остеосинтеза 
Забелешка:  Се врши со за заменување на коскен сегмент кој недостасува.  Коскен сегмент 
се донесува до дефектот, краевите се притиснуваат, а остатокот од коската (надвор од 
дефектот) се издолжува се додека екстремитетот не ја поврати својата нормална должина.  
Може исто така да се искористи за да се добие коскено единство 
Не вклучува: Само компресивна остеосинтеза (90605-01 [1578]), само дистрактивна 
остеосинтеза (90605-01 [1578], 45608-04 [1713]), Продолжување на екстремитет (50303-00, 
50306-00 [1578]) 

90605-01 Остеосинтеза, која не е класифицирана на друго место 
Компресивна остеосинтеза 
Дистрактивна остеосинтеза 
Забелешка: Се врши за васкуларна инсуфициенција или за затварање на дефекти на 
коскени шуплини 
Не вклучува:  компресија со дистрактивна остеосинтеза (90605-00 [1578]), дистрактивна 
остеосинтеза на манбибула (45608-04 [1713]) 

50300-00 Трансартикуларна фиксација 
Артикулирана дистракција 
Постепена (бавна) корекција на зглобен деформитет со прстенест фиксатор или сличен 
уред 
Вклучува: Hoffman 
  Ilizarov 
  Orthofix 
  Права цевка 
 

1579 
 

Други процедури на други места на локомоторниот систем 

50102-00 Артроскопска процедура на зглоб, која не е класифицирана на друго 
место 

90592-00 Одвојување на симетрично споени близнаци 

90952-01 Одвојување на несиметрично споени близнаци 
Одвојување на споени близнаци, неспецифицирано поинаку 

32200-00 Деваскуларизација на дистален мускул 

90609-00 Деструкција на коска 
Ласерска деструкција 
Радиофрекфентна аблација 
Кодот се применува и кога се врши 

• Интраоперативна компјутерска томографија (57341-00 [1966]) 

90593-00 Други дијагностички процедури на мускул, тетива, фасција или бурса, кои 
не се класифицирани на друго место 
Забелешка:  за неоперативни дијагностички интервенции види Поглавје 19 

90594-00 Други дијагностички процедури на коска или зглоб, кои не се 
класифицирани на друго место 
Забелешка:  за неоперативни дијагностички интервенции види Поглавје 19 
Не вклучува:  биопсија на коска (50200-00 [1560]) 

90593-01 Други процедури на мускул, тетива, фасција или бурса, кои не се 
класифицирани на друго место 

90595-00 Други процедури на локомоторниот систем кои не се класифицирани на 
друго место 

 

на коскена лезија 
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ПОГЛАВЈЕ 16 
 

ДЕРМАТОЛОШКИ И ПРОЦЕДУРИ НА ПЛАСТИКА (БЛОКОВИ 
1600-1718) 
 
КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО 
 
Вклучува:фоликули на коса 
  слузокожна мембрана 
  нокти 
  потни жлезди 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1600 Преврзување на изгореница 
▼1911 Промена на преврска на изгореница 

Преврзување на графтирана (трансплантирана) изгореница 
 
Не вклучува: ексцизионен дебридман на изгореница на исто место (30017-01, 30020-00 
[1627]) 
                       графтирање на исто место (90670-01, 90671-01, 90672-01, [1640], 45485, 45486, 

45488, 45494-00 [1643], 45406-00, 45409-00, 45412-00, 45415-00, 45418-00 [1644] 

 
30010-00 
 

Преврзување на изгореница каде се преврзува помалку од 10% од 
телесната површина 
 

30014-00 
 

Преврзување на изгореница каде се преврзува 10% или повеќе проценти 
од телесната површина 

 
1601 Преврзување на друга рана 
30055-00 
 

Преврзување на рана 
Промена на преврска  
Замена на тампон на рана или дренажа 
 
Вклучува: отстранување на сутури 
 
Не вклучува: ревградување на туба во меко ткиво за дренажа на апсцес (30225-00 [1554]) 
                      онаа на изгореница (30010-00, 30014-00 [1600] 

 
1602 Апликација на лек во кожа и поткожно ткиво 
90660-00 
 

Апликација на агенс во кожа и поткожно ткиво 
Инјектирање на: 

• автогенски масти 
• колаген 
• силикон 
 
Забелешка: Се врши за корегирање на: 

• деформитети на контури 

• намалена лузна 

• јамички 

• брчки кај мускулите 
 
Не вклучува: апликација на лек во лезија на кожа (30207-00 [1602]) 
 

30207-00 
 

Апликација на лек во лезија на кожа 
Инјектирање во келоидна (неправилно обликувана) лузна 
Инјектирање на: 

• хидрокортизон 

• интерферон 

 
1603 Отстранување на страно тело од кожа и поткожно ткиво 
  

Не вклучува: онаа со инцизија (30064-00 [1605]) 
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30061-00 Отстранување на страно тело од кожата и поткожното ткиво без инцизија 

 
1604 
 

Други процедури на апликација, вградување и отстранување на кожа и 
поткожно ткиво 

30216-00 
 

Аспирација на кожен хематом и поткожно ткиво 
 
Вклучува: нокт (потпорно ткиво) 
 

30216-01 
 

Аспирација на апсцес на кожа и поткожно ткиво 
 
Вклучува: нокт (потпорно ткиво) 

 
30216-02 
 

Друга аспирација на апсцес на кожа и поткожно ткиво 
Аспирација на сером на кожа и поткожно ткиво 
 
Вклучува: нокт (потпорно ткиво) 

 
45019-00 
 

Хемиски пилинг на целото лице 
 
Забелешка: Се применува кај кожа која е значително оштетена од сонце 

 
96193-00 
 

Вградување на уред за мониторинг, имплантиран под кожата 
Вградување на: 

• монитор на кардијални настани 

• имплантиран цикличен рекордер активиран од страна на пациентот (ILR) 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• мониторинг на кардијален настан (96194-00 [1854]) 

 
96193-01 
 

Ревизија на уредот за мониторинг, имплантиран под кожата 
Замена на: 

• монитор на кардијални настани 

• имплантиран цикличен рекордер активиран од страна на пациентот (ILR) 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• мониторинг на кардијален настан (96194-00 [1854]) 

 
96193-02 
 

Отстранување на уредот за мониторинг, имплантиран под кожата 
Отстранување на: 

• монитор на кардијални настани 

• имплантиран цикличен рекордер активиран од страна на пациентот (ILR) 
 
Не вклучува: она со ревизија (96193-01 [1604]) 

 
ИНЦИЗИЈА 
 
1605 Отстранување на страно тело од кожата и поткожното ткиво со инцизија 
30064-00 
 

Отстранување на страно тело од кожата и поткожното ткиво со инцизија 
 
Вклучува: експлорација 

 
1606 Инцизија и дренажа на кожа и поткожно ткиво 
30223-00 
 

Инцизија и дренажа на хематом од кожата и поткожно ткиво 
 

30223-01 
 

Инцизија и дренажа на апсцес од кожата и поткожно ткиво 
Инцизија и дренажа на целулитис 

 
30223-02 
 

Друга инцизија и дренажа од кожата и поткожно ткиво 
Инцизија и дренажа на: 

• карбункул 

• фурункул 

 
1607 Ослободување на кожа и поткожно ткиво 
  

Не вклучува: ослободување на контрактура на изгореница (45519-00 [1604]) 
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45515-01 
 

Ослободување на контрактура на кожа и поткожно ткиво 
Сецирање на ткивна контрактура 
Z-пластика на контрактура 

 
45054-00 
 

Ескаротомија 
Инцизија на: 

• изгореница 

• ескар  

 
1608 Други процедури на инцизија на кожа и поткожно ткиво 
90661-00 
 

Друга инцизија на кожа и поткожно ткиво 
Експлорација на: 

• синус на кожа и поткожно ткиво, неспецифицирано поинаку 

• кожа и поткожно ткиво за страно тело кое не е откриено 

• кожа и поткожно ткиво, неспецифицирано поинаку 
 
Не вклучува: онаа со дренажа (30223 [1606]) 

 
ДЕСТРУКЦИЈА 
 
Вклучува: катеризација (деструкција на ткиво со врел инструмент) 
   криотерапија 
   дијатермија 
   ласерска процедура 
  сериска киретажа  
 
Не вклучува: ексцизија со било каква друга метода 
 

1609 Псораленска и терапија на кожа со утравиолетова А светлина (PUVA) 
  

Фотохемотерапија на кожа 

 
14053-00 
 

Терапија на раката со псорален и ултравиолетова А терапија 
 

14053-01 
 

Терапија на стопалото со псорален и ултравиолетова А терапија 
 

14053-02 
 

Терапија на раката и стопалото со псорален и ултравиолетова А терапија 
 

14050-00 
 

Терапија на други места со псорален и ултравиолетова А терапија 
Терапија со псорален и ултравиолетова А светлина: 

• на целото тело 

• на новороденче 

 
1610 Терапија на кожа со ултравиолетова В светлина (UVB) 
 Теснопојасна фототерапија со ултравиолетова В светлина на кожа 

Ултравиолетова В фототерапија на кожа 

 
14053-03 
 

Ултравиолетова В терапија на рака 
 
Не вклучува: теснопојасна UVB (14053-06 [1610]) 
 

14053-04 
 

Ултравиолетова В терапија на стопалото 
 
Не вклучува: теснопојасна UVB (14053-07 [1610]) 

 
14053-05 
 

Ултравиолетова В терапија на рака и стaпало 
 
Не вклучува: теснопојасна UVB (14053-08 [1610]) 

 
14050-01 
 

Ултравиолетова В терапија на друго место 
Ултравиолетова B терапија: 

• на целото тело 

• на новороденче 
 
Не вклучува: теснопојасна UVB (14050-02 [1610]) 
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14053-06 
 

Теснопојасна ултравиолетова B терапија на рака 
 

14053-07 
 

Теснопојасна ултравиолетова B терапија на стапало 
 

14053-08 
 

Теснопојасна ултравиолетова B терапија на рака и стапало 
 

14050-02 
 

Теснопојасна ултравиолетова B терапија на друго место 
Теснопојасна ултравиолетова B терапија: 

• на целото тело 

• на новороденче 

 
1611 Друга фототерапија на кожа 
90677-00 
 

Друга фототерапија, кожа 
 

▼1615 Фототерапија на новороденче, неспецифицирано поинаку 

 
1612 Деструкција на лезија на кожа или ‘рскавица 
 Друга фототерапија, кожа 

 
Не вклучува: Онаа со ексцизија (31205-00, 31230, 31235 [1620]) 
                       Брадавици:  

• анална (32177-00, 90315 [933]) 

• на дланка (30186-00 [1619]) 

• на пенис (36815-00 [1195]), (30189-01 [1619]) 

• на табани (30186-00 [1619]) 

• на одредено место, некласифицирани на друго место (30189 [1619]) 

• на уретра (36815-01 [1116], 30189-01 [1619]) 

• на вагина (35507-00 [1281]) 

• на вулва (35507-01 [1289]) 

 
30195-00 
 

Киретажа на лезија на кожа, единечна лезија 
 
Вклучува: криотерапија 
                 дијатермија 

 
30195-01 
 

Киретажа на лезија на кожа, повеќекратни лезии 
 
Вклучува: криотерапија 
                 дијатермија 

 
30190-00 
 

Ласерски третман на лезија на лице или врат 
Ласерски на: 

• ангиофибром 

• капиларен ангиом (цреша) 

• трихоепителиом 

• тумор, некласифициран на друго место 
 

30195-02 
 

Ласерски третман на лезија на кожа, единечна лезија 
Ласерска фотокоагулација на лезија на кожа, единечна лезија 
 
Вклучува: криотерапија 
                 дијатермија 

 
Не вклучува: лице (30190-00 [1612]) 
                  врат (30190-00 [1612]) 
                      лузна (45025, 45026-00 [1615]) 
                      тетоважа (90662-00 [1617]) 

 
30195-03 
 

Ласерски третман на лезија на кожа, повеќекратни лезии 
Ласерска фотокоагулација на лезија на кожа, повеќекратни лезии 
 
Вклучува: криотерапија 
                 дијатермија 

 
Не вклучува: лице (30190-00 [1612]) 
                  врат (30190-00 [1612]) 
                      лузна (45025, 45026-00 [1615]) 

на лице или врат 
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                      тетоважа (90662-00 [1617]) 

 
30195-04 
 

Криотерапија на лезија на кожа, единечна лезија 
 
Не вклучува: онаа: 

• која ја вклучува ‘рскавицата (30205-00 [1612]) 

• која ја вклучува оралната слузокожа (52034-00 [1612]) 

• со киретажа (30195-00 [1612]) 

• со ласерска деструкција (30195-02 [1612]) 

 
30195-05 
 

Криотерапија на лезија на кожа, повеќекратни лезии 
 
Не вклучува: онаа: 

• која ја вклучува ‘рскавицата (30205-01 [1612]) 

• која ја вклучува оралната слузокожа (52034-00 [1612]) 

• со киретажа (30195-01 [1612]) 

• со ласерска деструкција (30195-03 [1612]) 

 
30205-00 
 

Криотерапија на лезија на кожа и 'рскавица, единечна лезија 
 

30205-01 
 

Криотерапија на лезија на кожа и 'рскавица, повеќекратни лезии 
 

52034-00 
 

Криотерапија на лезија на орална мукоза 
 

30195-06 
 

Електротерапија на лезија на кожа, единечна лезија 
• дијатермија 

• електродесикација 

• фулгурација 

• галванокаутеризација 

 
Не вклучува: каутеризација на васкуларна аномалија (45027-00 [743]) 
                      дијатермија на телангиектази на глава или врат (30213-00 [743]) 

 
30195-07 
 

Електротерапија на лезија на кожа, повеќекратни лезии 
• дијатермија 

• електродесикација 

• фулгурација 

• галванокаутеризација 

 
Не вклучува: каутеризација на васкуларна аномалија (45027-00 [743]) 
                      дијатермија на телангиектази на глава или врат (30213-00 [743]) 

 
30192-00 Други деструкции на лезија на кожа 

 
1615 Ласерско обновување на кожа 
 Ласер на лузна 

 
Вклучува: онаа за лузна од изгореница 
 
Не вклучува: онаа со: 

• ринофим (45652-00 [1617]) 

• вермилион (45669-00 [1617]) 

 
45025-00 
 

Ласерско обновување кај вратот со CO2 
 

45025-01 
 

Ласерско обновување со CO2 на една естетска област на лицето 
Ласерско обновување со CO2 на само едно место на: 

• образ, еднострано 

• брада 

• чело 

• усна-горна 

• нос 

 
45026-00 
 

Ласерско обновување со CO2 на две или повеќе естетски области на 
лицето 
 

на лезија на кожа,  
единечна лезија 

на лезија на кожа,  
повеќекратни лезии 
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45025-02 Ласерско обновување со CO2 на друго место 

 
1616 Абразивна терапија на кожа 
45021-00 
 

Абразивна терапија на една естетска област на лицето 
Абразивна терапија на само едно место на: 

• образ, еднострано 

• брада 

• чело 

• усна-горна 

• нос 

 
45021-01 Абразивна терапија на друго место 

 
1617 Други процедури на деструкција на кожа и поткожно ткиво 
90663-00 
 

Лигатура на кожен (дермален) израсток 
 

90662-00 
 

Ласерско отстранување на тетоважа 
 

45652-00 
 

Аблација на ринофим со користење на ласер 
Ексцизија на ринофим со користење на ласер 
 
Вклучува: jаглерод диоксид (CO2) 
                 Ербиум 

 
45669-00 
 

Аблација на вермилион со користење на ласер 
Вермилионектомија со користење на ласер 

 
Вклучува: jаглерод диоксид (CO2) 
                 Ербиум 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
Вклучува: онаа на васкуларна аномалија (45030-00, 45033-00 [748]) 
 

1618 Биопсија на кожа и поткожно ткиво 
30071-00 Биопсија на кожа и поткожно ткиво 

 
1619 Отстранување на брадавица или заразен молускум 
  

Вклучува: каутеризација 
                 криотерапија 
                 киретажа 
                 дијатермија 
                 ексцизија  
                 ласер  
 
Не вклучува: отстранување на брадавица: 

• aнална (32177-00, 90315 [933]) 

• на пенис, ендоскопски (36815-00 [1195]) 

• уретрална, ендоскопски (36815-01 [1116]) 

• на вагина (35507-00 [1281]) 

• на вулва (35507-01 [1289]) 

 
30189-00 
 

Отстранување на заразен молускум 
 

30186-00 
 

Отстранување на плантарна брадавица 
 

30186-01 
 

Отстранување на брадавица на дланка 
 

30189-01 Отстранување на друга брадавица 

 
1620 Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво 
  

Вклучува: бенигна/ малигна: 

• циста 
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• тумор 
 
Не вклучува: ексцизија (на): 

• со ласер (14100-00, 14106-00, [744]), 30190-00, 30195-02, 30195-03 [1612], 
90662-00 [1617]) 

• лузна (45506, 45512, 45515-00, 45518-00 [1657], 45519-00 [1656] 

• синус (30099-00 [1630]) 

• улцер (31205-01 [1630]) 

• Moh хемохирургија (31000-00 [1626] 

 
31230-00 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на очен капак 
 
Не вклучува: клинеста ексцизија со полна дебелина (45665-01 [1662]) 

 
31230-01 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на нос 
 

31230-02 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на уво 
 
Не вклучува: клинеста ексцизија со полна дебелина (45665-02 [1663]) 

 
31230-03 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на усна 
 
Не вклучува: клинеста ексцизија со полна дебелина (45665-00 [1664]) 

 
31235-00 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на друго место на главата 
Ексцизија на лезија на: 

• лице, неспецифицирана на друго место 

• скалп 

  
31235-01 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на врат 
 

31235-02 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на рака 
 

31230-04 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на прст 
 

31230-05 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на гениталии 
 

31235-03 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на нога 
 

31235-04 
 

Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на стопало 
 

31205-00 Ексцизија на лезија на кожа и поткожно ткиво на друго место 

 
1626 Микроскопски контролирана ексцизија на лезија на кожа 
31000-00 
 

Микроскопски контролирана сериска ексцизија на лезија на кожа 
Moh хемохирургија 
 
Вклучува: замрзната секција (дел) 
                 хистопатологија 
                 мапирање 

 
1627 Дебридман на изгореница 
▼1911, 1203 Микроскопски контролирана сериска ексцизија на лезија на кожа 

Дебридман на ескар 
Ескаректомија 
Ексцизија на: 

• изгореница 

• ескар 
Отстранување на ескар 
 
Вклучува: преврзување на изгореница на исто место 
 
Не вклучува: онаа со графтирање (пресадување) на исто место (види блокови [1640], [1641], 
[1643], [1644] и [1648]. 

 
90686-00 Дебридман на изгореница без ексцизија 
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30017-01 
 

Дебридман на изгореница со ексцизија, каде предмет на ексцизија или 
дебридман е помалку од 10% од телесната површина 
 

30020-00 
 

Дебридман на изгореница со ексцизија, каде предмет на ексцизија или 
дебридман е 10% или повеќе од телесната површина 

 
1628 Друг вид на дебридман на кожа и поткожно ткиво 
▼1203  

Не вклучува: оној на изгореница (30017-01, 30020-00, 90686 [1627] 

                  
90686-01 
 

Дебридман на кожа и поткожно ткиво без ексцизија 
Дебридман без ексцизија на: 

• инфекција 

• улцер 

• рана 
Отстранување на девитализирано ткиво, некроза и отфрлено некротично ткиво со некој од 
следните методи: 

• четкање 

• иригација (под притисок) 
• триење  

• миење 
 

90665-00 
 

Дебридман на кожа и поткожно ткиво со ексцизија 
Дебридман со ексцизија на кожа и поткожно ткиво кај: 
• инфекција 

• исхемично, некрозно или гангрено ткиво 

• улцер 

• рана 
 
Вклучува: инцидентен дебридман на меко ткиво со ексцизија 
 
Не вклучува: дебридман со ексцизија на: 

• отворена скршеница (90580-00 [1566]) 

• меко ткиво (30023 [1566]) 

 
1629 Отстранување на графт на кожа 
90666-00 
 

Отстранување на алографт 
 

90666-01 
 

Отстранување на алографт на изгореница 
 

90667-00 
 

Отстранување на ксенографт 
 

90667-01 
 

Отстранување на ксенографт на изгореница 
 

90668-00 
 

Отстранување на синтетички графт на кожа 
 

90668-01 Отстранување на синтетички графт на кожа на изгореница 

 
1630 Ексцизија на улцер или синус на кожа и поткожно ткиво 
31205-01 
 

Ексцизија на улцер на кожа и поткожно ткиво 
 

30099-00 
 

Ексцизија на синус на кожа и поткожно ткиво 
 
Не вклучува: онаа кај меко ткиво (30103-00 [1565]) 
                      онаа на: 

• пилонидална циста или синус (30676 [1659]) 

• преаурикуларен синус (30104-00 [303]) 

 
1631 Ексцизија на нокт на прст на рака 
46516-00 
 

Дебридман на нокт на прст на рака 
Дебридман на: 

• потпорно ткиво на нокт 
• дипла на нокт  
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46516-01 
 

Отстранување на нокт на прст на рака 
 

46531-00 
 

Парцијална ресекција на израснат нокт на прст на рака 
 
Вклучува: онаа со фенолизација 

 
46528-00 
 

Клинеста ресекција на израснат нокт на прст на рака  
 
Вклучува: отстранување на: 

• сегмент на нок 
• дипла на нокт и дел од потпорно ткиво на нокт 

 
46534-00 
 

Радикална ексцизија на потпорно ткиво на нокт на прст на рака 
Радикална ексцизија на герминален матрикс 

 
1632 Ексцизија на нокт на прст на нога 
47906-00 
 

Дебридман на нокт на прст на нога 
Дебридман на: 

• потпорно ткиво на нокт 
• дипла на нокт  

47906-01 
 

Отстранување на нокт од прст на нога 
 

47916-00 
 

Парцијална ресекција на криво израснат нокт на прст на нога 
 
Вклучува: онаа со фенолизација 

 
47915-00 
 

Клинеста ресекција на криво израснат нокт на прст на нога 
 
Вклучува: отстранување на: 

• сегмент на нокт 
• дипла на нокт и дел од потпорно ткиво на нокт  

 

47918-00 
 

Радикална ексцизија на потпорното ткиво на нокт на прст на нога, криво 
израснат 

 
1633 Ексцизија на потни жлезди 
  

Забелешка: се врши за хиперхидроза и хидраденитис (супуративно) 

 
30180-00 
 

Парцијална ексцизија на потни жлезди под пазувите 
Клинеста ексцизија на потни жлезди под пазувите 
 

30183-00 
 

Целосна ексцизија на потни жлезди под пазувите 
 

31245-00 
 

Екстензивна ексцизија на потни жлезди под пазувите 
 

31245-01 
 

Екстензивна ексцизија на потни жлезди од натален расцеп 
 

31245-02 Екстензивна ексцизија на ингвинални потни жлезди 

 
1634 Други процедури на ексцизија на кожа и поткожно ткиво 
31245-03 
 

Екстензивна ексцизија на кожа и поткожно ткиво поради сикоза, од лице 
или врат 
 
Забелешка: се врши за сикоза: 

• Barbae 

• Nuchae 

 
90669-00 
 

Ексцизија на кожа поради пресадување (графт) 
 
Вклучува: поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
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Не вклучува: онаа со графт при иста оперативна епизода (види блокови [1641] до [1650]) 

 
45653-00 Бричење на ринофим 

 
ПОПРАВКА 

 
1635 Поправка на рана на кожа и поткожно ткиво 
▼1217 Поправка на расцепување на кожа и поткожно ткиво 

 
Вклучува: користење на: 

• спојки 

• сутура 

• лепило за ткиво 
 
Не вклучува: онаа на: 

• гради (90720-00 [1759]) 

• уво (30052-00 [304]) 

• очен капак (30052-01 [236]) 

• усна (30052-02 [406]) 

• бос (30052-03 [380]) 

 
30032-00 
 

Поправка на рана на кожа и поткожно ткиво на лице или врат, површински 
 

30035-00 
 

Поправка на рана на кожа и поткожно ткиво на лице или врат, длабинска 
рана 
 

30026-00 Поправка на рана на кожа и поткожно ткиво на друго место, површински 
 

30029-00 Поправка на рана на кожа и поткожно ткиво на друго место, која вклучува 
меко ткиво 

 
1636 Поправка на нокт 
 Онихопластика 

 
46486-00 
 

Примарна поправка на нокт или потпорно ткиво на нокт 
 

46489-00 Секундарна поправка на нокт или потпорно ткиво на нокт 
 
1640 Алограт, ксенографт или графт со синтетичка кожа 
90670-00 
 

Алографт 
Алогено времено биолошко преврзување 
Хомогено времено биолошки преврзување 
Расцепена кожа (Split Skin): 

• алографт 
• хомографт 
 

90670-01 
 

Алографт на изгореница 
Алогенско времено биолошко преврзување на изгореница 
Хомогенско времено биолошко преврзување на изгореница 
Расцепена кожа (Split Skin): 

• алографт на изгореница 

• хомографт на изгореница 
 

90671-00 
 

Ксенографт 
Хетерогено времено биолошко преврзување 
Расцепена кожа (Split Skin): 

• хетерографт 
• ксенографт 
Ксеногенско времено биолошко преврзување 

 
90671-01 
 

Ксенографт на изгореница 
Хетерогено времено биолошко преврзување на изгореница 
Расцепена кожа (Split Skin): 

• хетерографт на изгореница 

• ксенографт на изгореница 
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Ксеногенско времено биолошко преврзување на изгореница 

 
90672-00 
 

Трансплант (графт) со синтетичка кожа 
Графт за замена на кожа, на пример Biobrane, Integra вештачки дермис 
Времено преврзување со синтетичка кожа 

 
90672-01 
 

Трансплант (графт) со синтетичка кожа на изгореница 
Графт за замена на кожа на изгореница, на пример Biobrane, Integra вештачки дермис 
Времено преврзување на изгореница со синтетичка кожа 

 
1641 Графт со расцепена кожа (split skin) на гранулирачка изгореница 
  

Вклучува: дебридман 
                 преврзување 
                 ексцизија 
 
                 ексцизија на кожа за графт 
                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 

 
45400-01 
 

Трансплант (графт) со расцепена кожа (split skin) за мала гранулирачка 
изгореница, со графтирање на помалку од 3% од телесната површина 
 

45403-01 
 

Графт со расцепена кожа (split skin) за екстензивна гранулирачка 
изгореница, со графтирање на 3% или повеќе проценти од телесната 
површина 

 
1642 Друг графт со расцепена кожа (split skin) на мала гранулирачка површина 
  

Вклучува: ексцизија на кожа за графт 
                  поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: оној на гранулирачка изгореница (45400-01, 45403-01 [1641]) 

 
45400-00 
 

Графт со расцепена кожа на мала гранулирачка површина 
 

45403-00 Графт со расцепена кожа на екстензивна гранулирачка површина 

 
1643 Графт со расцепена кожа (split skin) на изгореница на специфични места 
 Split skin автографт на изгореница на специфични места 

 
Вклучува: дебридман 
                 преврзување 
                 ексцизија 
 
                 ексцизија на кожа за графт 
                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• отстранување на графт: 
• алографт (90666-01 [1629]) 

• графт со синтетичка кожа (90668-01 [1629]) 

• ксенографт (90667-01 [1629]) 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: алографт на изгореница (90670-01 [1640]) 
                       графт со синтетичка кожа на изгореница (90672-01 [1640]) 
                       оној за гранулирачка изгореница (45400-01, 45403-01 [1641]) 
                       ксенографт на изгореница (90671-01 [1640]) 

 
45485-00 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на очниот капак 
 

45485-01 Графт со расцепена кожа на изгореница на носот 

на гранулирачка изгореница    
на исто место  

на изгореница на исто место  
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45485-02 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на усната 
 

45485-03 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на увото 
 

45486-02 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на друга област на лицето 
 
Вклучува: образ 
                 брада 
                 чело 
 
Не вклучува: целото лице (45494-00 [1643]) 

 
45494-00 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на целото лице 
 

45486-00 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на вратот 
 

45485-04 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на рака 
 
Вклучува: онаа со графт на прст или зглоб на палец 
                  
Не вклучува: графт со расцепена кожа: 

• само на прст (45488-00 [1643]) 

• само на палец (45488-01 [1643]) 
 

45488-01 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на палец 
 
Не вклучува: онаа со графт на рака (45485-04 [1643]) 

 
45488-00 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на прст 
 
Не вклучува: онаа со графт на рака (45485-04 [1643]) 

 
45486-01 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на гениталии 
 

45486-03 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на стапало 
 
Вклучува: петица 
                  оној со графт на палец 
 
Не вклучува: само палец (45487-00 [1643]) 

 
45487-00 
 

Графт со расцепена кожа на изгореница на прст на нога 
 
Не вклучува: онаа со графт на нога (45486-03 [1643]) 

 
1644 Графт со расцепена кожа (split skin) на изгореница на други места 
 Split skin автографт на изгореница на други места 

 
Вклучува: дебридман 
                 преврзување 
                 ексцизија 
 
                 ексцизија на кожа за графт 
                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• отстранување на графт: 
• алографт (90666-01 [1629]) 

• графт со синтетичка кожа (90668-01 [1629]) 

• ксенографт (90667-01 [1629]) 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: алографт на изгореница (90670-01 [1640]) 
                       графт со синтетичка кожа на изгореница (90672-01 [1640]) 
                       оној за гранулирачка изгореница (45400-01, 45403-01 [1641]) 
                       ксенографт на изгореница (90671-01 [1640]) 

на изгореница на исто место  
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45406-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на помалку од 
3% од телесната површина 
 

45409-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 3% до 6% од 
телесната површина 
 

45412-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 6% до 9% од 
телесната површина 
 

45415-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 9% до 12% од 
телесната површина 
 

45418-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 12% до 15% 
од телесната површина 
 

45460-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 15% до 20% 
од телесната површина 
 

45464-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 20% до 30% 
од телесната површина 
 

45468-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 30% до 40% 
од телесната површина 
 

45471-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 40% до 50% 
од телесната површина 
 

45474-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 50% до 60% 
од телесната површина 
 

45477-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 60% до 70% 
од телесната површина 
 

45480-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на 70% до 80% 
од телесната површина 
 

45483-00 
 

Графт со расцепена кожа на други места, со графтирање на повеќе од 80% 
од телесната површина 

 
1645 Друг графт со расцепена кожа (split skin), мал 
  

Вклучува: ексцизија на кожа за графт 
                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: алографт (90670 [1640]) 
                      калап графт (45445-00 [1647]) 
                      графт со синтетичка кожа (90672 [1640]) 
                      оној за: 

• изгореници (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644]) 

• гранулирачка област (45400, 45403 [1641] и [1642]) 
      ксенографт (90671 [1640]) 

 
45448-00 
 

Мал графт со расцепена кожа на очен капак 
 
Не вклучува: оној за симблефарон (45629-00 [1676]) 
 

45448-01 
 

Мал графт со расцепена кожа на нос 
 

45448-02 Мал графт со расцепена кожа на усна 
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45448-03 
 

Мал графт со расцепена кожа на уво 
 

45448-09 
 

Мал графт со расцепена кожа на други области на лицето 
 
Вклучува: образ 
                 брада 
                 чело 

 
45448-04 
 

Мал графт со расцепена кожа на врат 
 

45448-05 
 

Мал графт со расцепена кожа на рака 
 
Вклучува: оној со графт на прст или зглоб на палец 
 
Не вклучува: мал графт со расцепена кожа: 

• само на прст (45448-07 [1645]) 

• само на палец (45448-06 [1645]) 

 
45448-06 
 

Мал графт со расцепена кожа на палец 
 
Не вклучува: оној со графт на рака (45448-05 [1645]) 

 
45448-07 
 

Мал графт со расцепена кожа на прст 
 
Не вклучува: оној со графт на рака (45448-05 [1645]) 
                       палец (45448-06 [1645]) 

 
45448-08 
 

Мал графт со расцепена кожа на гениталии 
 

45448-10 
 

Мал графт со расцепена кожа на стапало 
 
Вклучува: петица 
                 оној со графт на прст на нога 
 
Не вклучува: само прст на нога (45448-11 [1645]) 

 
45448-11 
 

Мал графт со расцепена кожа на прст на нога 
 
Не вклучува: оној со графт на стапало (45448-10 [1645]) 

 
45439-00 
 

Мал графт со расцепена кожа на друго место 
Мал графт со расцепена кожа на повеќекратни места кои не се класифицирани во овој блок 

 
1646 Друг графт со расцепена кожа (split skin), екстензивен 
45442-00 
 

Екстензивен графт со расцепена кожа на било кое место 
 
Вклучува: ексцизија на кожа за графт 
                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: алографт (90670 [1640]) 
                      калап графт (45445-00 [1647]) 
                      графт со синтетичка кожа (90672 [1640]) 
                      оној за: 

• изгореници (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644]) 

• гранулирачка област (45400, 45403 [1641] и [1642]) 
      ксенографт (90671 [1640]) 

 
1647 Графт со расцепена кожа (split skin), калап 
45445-00 
 

Графт со расцепена кожа како калап графт 
 
Вклучува: ексцизија на кожа за графт 
                 вградување и отстранување на калап  
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                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: калап графт со полна дебелина (види блок [1649]) 

 
1648 Графт со кожа со полна дебелина на изгореница 
 Кожен трансплант со полна дебелина (Wolfe Graft) на изгореница 

 

 Вклучува: дебридман 
                 преврзување 
                 ексцизија 
 
                 ексцизија на кожа за графт 
                 поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• отстранување на графт: 
• алографт (90666-01 [1629]) 

• графт со синтетичка кожа (90668-01 [1629]) 

• ксенографт (90667-01 [1629]) 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 

 
45451-11 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на нос 
 

45451-12 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на усна 
 

45451-13 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на уво 
 

45451-20 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на други делови од 
лицето 
 
Вклучува: образ 
                 брада 
                 чело 
 
Не вклучува: целото лице (45451-21 [1648]) 

 
45451-21 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на целото лице 
 
Вклучува: уво (45451-13 [1648]) 

 
45451-14 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на врат 
 

45451-15 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на рака 
 
Вклучува: оној со графт на прст на рака или зглоб на палец 
                  
Не вклучува: графт со кожа со полна дебелина: 

• само на прст (45451-17 [1648]) 

• само на палец (45451-16 [1648]) 

 
45451-16 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на палец 
 
Не вклучува: оној со графт на рака (45451-15 [1648]) 

 
45451-17 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на прст на рака 
 
Не вклучува: оној со графт на рака (45451-15 [1648]) 

 
45451-18 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на гениталии 
 

45451-22 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на стапало 
 
Вклучува: петица 
                 оној со графт на палец 

на изгореница на исто место  
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Не вклучува: само палец (45451-23 [1648]) 

 
45451-23 
 

Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на прст на нога 
 
Не вклучува: оној со графт на стапало (45451-22 [1648]) 

 
45451-1 Графт со кожа со полна дебелина на изгореница на друго место 

 
1649 Друг графт со кожа со полна дебелина 
 Материјален графт со кожа со полна дебелина 

Кожен трансплант со полна дебелина (Wolfe Graft) 
 
Вклучува: ексцизија на кожа за графт 
                  поправка на секундарен дефект со сутура 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• поправка на секундарен дефект со графт (види блокови [1645] и [1646]) 
 
Не вклучува: оној на изгореници (види блок [1648]) 
 

45451-00 
 

Графт со кожа со полна дебелина на очен капак 
 

45451-01 
 

Графт со кожа со полна дебелина на нос 
 

45451-02 
 

Графт со кожа со полна дебелина на усна 
 

45451-03 
 

Графт со кожа со полна дебелина на уво 
 

45451-24 
 

Графт со кожа со полна дебелина на други области на лицето 
 
Вклучува: образ 
                 брада 
                 чело 
 
Не вклучува: целото лице (45451-25 [1649]) 

 
45451-25 
 

Графт со кожа со полна дебелина на цело лице  
 
Не вклучува: уво (45451-03 [1649]) 

 
45451-04 
 

Графт со кожа со полна дебелина на врат 
 

45451-05 
 

Графт со кожа со полна дебелина на рака 
 
Вклучува: оној со графт на прст на рака или зглоб на палец 
                  
Не вклучува: графт со кожа со полна дебелина: 

• само на прст (45451-07 [1649]) 

• само на палец (45451-06 [1649]) 

 
45451-06 
 

Графт со кожа со полна дебелина на палец 
 
Не вклучува: оној со графт на рака (45451-05 [1649]) 

 
45451-07 
 

Графт со кожа со полна дебелина на прст на рака 
 
Не вклучува: оној со графт на прст на рака (45451-07 [1649]) 
                       палец (45451-06 [1649]) 
 

45451-08 
 

Графт со кожа со полна дебелина на гениталии 
 

45451-26 
 

Графт со кожа со полна дебелина на стапало 
 
Вклучува: петица 
                 оној со графт на прст на нога 
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Не вклучува: само палец (45451-27 [1649]) 

 
45451-27 
 

Графт со кожа со полна дебелина на прст на нога 
 
Не вклучува: оној со графт на стапало (45451-26 [1649]) 

 
45451-09 
 

Графт со кожа со полна дебелина на друго место 
Графт со кожа со полна дебелина на други места кои не се класифицирани во овој блок 

 
1650 Пресадување на дермис 
45018-00 
 

Пресадување на дермис 
Дермален графт 
 
Вклучува: оној за изгореница 

 
1651 Локален флеп на кожа, едноставен и мал, прва фаза 
 Локален флеп на кожа, некласифициран на друго место 

 
Вклучува: фасциокутан флеп 
                  поправка на секундарен кутан дефект со сутура 
                  оној за изгореници 
 
Забелешка: 
Флеп: -             ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием, 

заедно со сопствено снабдување со крв (педикула). 
                          Постојат вакви видови на флеп: 

• пресадување (на пример, V-Y, двојна петелка) 

• фасциокутан 

• ротационен 

• транспозиционен (на пример, Z-пластика, ромбоид) 
Локален        – флеп преземен од место кое е веднаш до дефектот 
Едноставен – со вообичаена големина, дводимензионален  
Мал              –  релативен на големината на местото на прием 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на секундарен дефект: 
• со графт (види Индекс: Графт, по место или вид) 

• некутано (на пример, мускул), со сутура (види Индекс: Сутура, по место) 
 
Не вклучува: комплициран и мал локален флеп на кожа (45203-00 [1652]) 
                       поправка на флеп на назална фистула (45714 [1680]) 
                       ревизија на локален флеп на кожа (45239-00 [1658]) 
                       едноставен и голем локален флеп на кожа (45203-00 [1652]) 

 
45206-00 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на очен капак 
 
Не вклучува: реконструкција на очен капак со користење на флеп (45671-01, 45674-01 [1684]) 
 

45206-01 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на нос 
 

45206-02 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на усна 
 
Вклучува: уста 
 
Не вклучува: реконструкција на усна со флеп  
                       (45671-00, 45674-00 [1685], 45701-00, 45704-00 [1689]) 

 
45206-03 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на уво 
 

45206-09 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на друга област на лице 
 
Вклучува: образ 
                 брада 
                 чело 

 
45206-04 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на врат 
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45206-05 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на рака 
 
Вклучува: зглоб 
 
Не вклучува: оној за Dupuytren-ова контрактура (46384-00 [1467]) 
                      оној: 

• само на прст (45206-07 [1651]) 

• само на палец (45206-06 [1651]) 

 
45206-06 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на палец 
 
Не вклучува: оној за Dupuytren-ова контрактура (46384-00 [1467]) 

 
45206-07 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на прст 
 
Не вклучува: оној за Dupuytren-ова контрактура (46384-00 [1467]) 
                      оној за палец (45206-06 [1651]) 
 

45206-08 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на гениталии 
 

45206-10 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на стапало 
 
Вклучува: петица 
                 оној со графт на прст на нога 
                  
Не вклучува: само палец (45206-11 [1651]) 

 
45206-11 
 

Едноставен и мал локален флеп на кожа на прст на нога 
 
Не вклучува: оној со графт на стапало (45206-10 [1651]) 

 
45200-00 Едноставен и мал локален флеп на кожа на друго место 

 
1652 Локален флеп на кожа, голем или сложен, прва фаза 
  

Забелешка: 
Флеп:             -  ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием, 

заедно со сопствено снабдување со крв (педикула). 
                          Постојат вакви видови на флеп: 

• Advancement (на пример, V-Y, бипедикула) 

• ротационен 

• транспозиционен (на пример, Z-пластика, ромбоид) 
Сложен          - сложен или неправилен по форма, тродимензионален, со контури 
Голем            – релативен на големината на местото на прием 
Мал              –  флеп земен од место кое се наоѓа веднаш до дефектот 

 
45203-00 
 

Сложен или голем локален флеп на кожа на било кое место  
Сложен или голем локален флеп на кожа за изгореници 
 
Вклучува: фасциокутан флеп 
                  поправка на секундарен кутан дефект со сутура 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на секундарен дефект: 
• со графт (види Индекс: Графт, по место или вид) 

• некутано (на пример, мускул), со сутура (види Индекс: Сутура, по место) 
 
Не вклучува:  поправка на флеп на назална фистула (45714 [1680]) 
                       реконструкција на:                        

• очен капак со користење на флеп (45671-01, 45674-01 [1684]) 

• усна со користење на флеп  
(45671-00, 45674-00 [1685], 45701-00, 45704-00 [1689]) 

                       ревизија на локален флеп на кожа (45239-00 [1658]) 
                       оној за Dupuytren-ова контрактура (46384-00 [1467])   
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1653 Оддалечен Локален флеп на кожа, директен 
  

Вклучува: фасциокутан флеп 
                  поправка на секундарен кутан дефект со сутура 
                  оној за изгореници 
 
Забелешка: 
Флеп:             -  ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием, 

заедно со сопствено снабдување со крв (педикула). 
Прва фаза     - подигнување на флеп од донаторското место, трансфер и прикачување на 

местото на прием 
Втора фаза  - Одвојување на флеп од донаторското место  
Одложување – делумно подигнување на флеп на донаторско место со одложување на 

трансферот на флеп до подоцнежна оперативна епизода со цел подобрување 
на доводот на крв во флеп; понекогаш се врши како прелиминарен чекор кој и’ 
претходи на првата фаза. 

Директен     - флеп преместен директно од донаторското до местото на прием 
Оддалечен   – флеп земен од место кое е оддалечено од дефектот 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на секундарен дефект: 
• со графт (види Индекс: Графт, по место или вид) 

• некутано (на пример, мускул), со сутура (види Индекс: Сутура, по место) 
 
Не вклучува:  реконструкција на:                        

• очен капак со користење на флеп (45671-01, 45674-01 [1684]) 

• усна со користење на флеп  
(45671-00, 45674-00 [1685] 

                       ревизија на директен оддалечен флеп на кожа (45239-01 [1658]) 

 
45230-00 
 

Одложување на директен оддалечен кожен флеп 
 

45221-00 
 

Мал директен оддалечен кожен флеп, прва фаза 
Од прст на прст директен оддалечен кожен флеп, прва фаза 

 
45224-00 
 

Мал директен оддалечен кожен флеп, втора фаза 
Од прст на прст директен оддалечен кожен флеп, втора фаза 

 
45209-00 
 

Голем директен оддалечен кожен флеп, прва фаза 
Директен оддалечен кожен флеп, прва фаза: 

• Абдоминален 

• Од рака на рака 
 
Не вклучува: Од нога на нога директен оддалечен кожен флеп (45215-00 [1653]) 

 
45212-00 
 

Голем директен оддалечен кожен флеп, втора фаза 
 
Директен оддалечен кожен флеп, втора фаза: 

• Абдоминален 

• Од рака на рака 
 
Не вклучува: Од нога на нога директен оддалечен кожен флеп (45218-00 [1653]) 

 
45215-00 
 

Од нога на нога директен оддалечен кожен флеп, прва фаза 
 

45218-00 Од нога на нога директен оддалечен кожен флеп, втора фаза 

 
1654 Оддалечен Локален флеп на кожа, индиректен 
  

Вклучува: фасциокутан флеп 
                  поправка на секундарен кутан дефект со сутура 
                  оној за изгореници 
                  цевчеста (тубирана) педикула 
 
Забелешка: 
Флеп:             -  ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием, 

заедно со сопствено снабдување со крв (педикула). 
Одложување – делумно подигнување на флеп на донаторско место со одложување на 

трансферот на флеп до подоцнежна оперативна епизода со цел подобрување 
на доводот на крв во флеп; понекогаш се врши како прелиминарен чекор кој и’ 
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претходи на првата фаза. 
Директен     - флеп преместен директно од донаторското до местото на прием 
Оддалечен   – флеп земен од место кое е оддалечено од дефектот 
Формација    - превртување на кожен флеп за да се екстериоризира површината на кожата, 
  на цевчеста со намалување или елиминирање на површини од каде  
  педикула        се вади трансплантот 
Индиректен – флеп преместен од донаторското до местото на прием преку посредничко 

место 
Апликација – апликација на цевчест флеп 
на цевчест 
педикула 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• поправка на секундарен дефект: 
• со графт (види Индекс: Графт, по место или вид) 

• некутано (на пример, мускул), со сутура (види Индекс: Сутура, по место) 
 
Не вклучува:  ревизија на индиректен оддалечен флеп на кожа (45239-02 [1658]) 

 
45230-01 
 

Одложување на индиректен оддалечен кожен флеп 
 

45227-00 
 

Индиректен оддалечен кожен флеп, формирање на цевчеста педикула 
 

45236-00 
 

Индиректен оддалечен кожен рез, ширење на цевчеста педикула 
 

45233-00 
 

Индиректен оддалечен кожен рез, подготовка, трансфер и прикачување на 
меѓу местото 
 

45233-01 
 

Индиректен оддалечен кожен рез, подготовка, трансфер и прикачување на 
конечното место 

 
1655 Други процедури на поправка на кожа и поткожно ткиво 
90673-00 
 

Корекција на синдактилија 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• флеп (45200-00, 45206-06, 45206-07 [1651]) 

• графт (45451-06, 45451-07, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645]) 

 
45560-00 
 

Трансплантација на коса 
 

90674-00 
 

Реплантација на скалп 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• микрохируршка поправка на крвни садови (45500 [1694], 45502 [1695], 45503 [1696] 

 
90675-00 Друга поправка на кожа и поткожно ткиво 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1656 Ревизија на лузна од изгореница или контрактура 
45519-00 
 

Ревизија на лузна од изгореница или контрактура од изгореница 
 
Секција 
Ексцизија 
Отпуштање 
Ослободување 
Z-пластика 
 
Не вклучува: есхаротмија (45054-00 [1607]) 
                      ласерски третман на лузна од изгореница (45025, 45026-00 [1615]) 

 
1657 Ревизија на друга лузна на кожа 
 Ексцизија 

Отпуштање 
Ослободување 
Z-пластика 
 

на лузна од изгореница или 
контрактура од изгореница 

на лузна  
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Не вклучува: апликација на лек во лузната (90660-00, 30207-00 [1602]) 
                      ласерски третман на лузна (45025, 45026-00 [1615]) 
                      ослободување на контрактура (45515-01 [1607], 45519-00 [1656]) 
                      отстранување на лузна инцидентно на друга процедура – кодот се занемарува 
                      онаа за лузна од изгореница (45519-00 [1656]) 

 
45506-00 
 

Ревизија на лузна на лице помала или еднаква на 3 cm во должина 
 

45512-00 
 

Ревизија на лузна на лице поголема од 3 cm во должина 
 

45506-01 
 

Ревизија на лузна на врат помала или еднаква на 3 cm во должина 
 

45512-01 
 

Ревизија на лузна на врат поголема од 3 cm во должина 
 

45515-00 
 

Ревизија на лузна на друго место, помала или еднаква на 7cm во должина 
 

45518-00 Ревизија на лузна на друго место, поголема од 7cm во должина 

 
1658 Ревизија на кожен флеп 
  

Вклучува: онаа со липосукција 

 
45239-00 
 

Ревизија на локален кожен флеп 
 
Не вклучува: ревизија на поправка со флеп на назална фистула (45714 [1680]) 

 
45239-01 
 

Ревизија на директен оддалечен кожен флеп 
 

45239-02 Ревизија на индиректен оддалечен кожен флеп 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1659 Процедури на пилонидален синус или циста 
 Процедури на сакрален синус или циста 

 
30679-00 
 

Апликација на лек во пилонидален синус или циста 
Инјектирање на лек за склерозирање во пилонидален синус или циста 
 

30676-00 
 

Инцизија на пилонидален синус или циста 
 

30676-01 
 

Ексцизија на пилонидален синус или циста 
Марсупијализација на пилонидална циста 

 
1660 Други процедури на кожа и поткожно ткиво 
90676-00 Други процедури на кожа и поткожно ткиво 

 
ПРОЦЕДУРИ НА ПЛАСТИКА НА МЕКО ТКИВО 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1661 Вградување, отстранување или прилагодување на ткивен експандер или 

имплант 
45566-00 
 

Вградување на ткивен експандер 
 
Не вклучува: интраоперативен ткивен експандер (45572-00 [1661]) 
                      она за гради (45539-00 [1756]) 

 
45572-00 
 

Интраоперативно вградување на ткивен експандер 
Вградување на ткивен експандер во содејство со друга хируршка процедура 
 
Применете го прво кодот: 
Извршени хируршки процедури 
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Не вклучува: она за гради (45539-00 [1756]) 
 

45566-01 
 

Инјектирање во ткивен експандер 
Инфлација на ткивен експандер 
 
Не вклучува: она за гради (45539-00 [1756]) 

 
45566-03 
 

Приспособување на ткивен експандер 
Релокација на валвула на ткивен експандер 

 
Не вклучува: она за гради (45548-02 [1758]) 

 
45568-00 
 

Отстранување на ткивен експандер 
 
Не вклучува: она за гради (45542-00, 45548-01 [1758]) 

 
45568-00 
 

Отстранување на фацијален имплант  
Отстранување на: 
образ (зигоматичен) (субзигоматичен) 
брада (мандибула)  
чело 
нос  
 
Не вклучува: она од: 

• око (42518-03 [164], 42644-04 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209] 

• заб (97663-00 [473]) 

 
90606-01 
 

Отстранување на друг имплант 
Отстранување на имплант од: 

• задник 
• гради (граден) 

• екстремитет: 
• долен (лист од нога 

• горен (бицепс) (трицепс) 
 
Не вклучува: она од: 

• гради (45548 [1758]) 

• око (42518-03 [164], 42644-04 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209]) 

• лице (90606-00 [1661] 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1662 Ексцизија, очен капак 
45617-00 
 

Намалување на горна кожна дипла 
 

▼1205 Ексцизија на вишок кожа од горна кожна дипла 
Реставрација на симетрија на горна кожна дипла 
Ритидектомија на горна кожна дипла 

 
45620-00 
 

Намалување на долната кожна дипла 
 

▼1205 Ритидектомија на долна кожна дипла 
Реставрација на симетрија на долна кожна дипла 

 
45665-01 
 

Клинеста ексцизија со полна дебелина на очен капак 
Ексцизија на лезија на очен капак со полна дебелина 
 
Вклучува: поправка со директна сутура 
 
Не вклучува: онаа за ектропион или ентропион (45626-01 [239]) 

 
1663 Ексцизија, уво 
45665-02 
 

Клинеста ексцизија со полна дебелина на уво 
Ексцизија на лезија на уво со полна дебелина 
 
Вклучува: поправка со директна сутура 

 

имплант 
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1664 Ексцизија, усна 
45668-00 
 

Вермилионектомија 
 
Не вклучува: онаа со CO2 ласер (45669-00 [1617]) 

 
45665-00 
 

Клинеста ексцизија со полна дебелина на усна 
Ексцизија на лезија на усна со полна дебелина 
 
Вклучува: поправка со директна сутура 

 
45675-00 
 

Намалување на големина на усна 
Парцијална ексцизија на усна кај макрохејлија 

 
1665 Ексцизија, јазик 
45675-01 
 

Намалување на големина на јазик 
Парцијална: 

• ексцизија на јазик кај макроглосија 

• глосектомија кај макроглосија 

 
1666 Липосукција и липектомија 
45675-01 
 

Намалување на адипозно ткиво: 
Намалување на големина 
 

45584-00 
 

Липосукција 
Сукција (сукционо): 

• асистирана липолиза 

• липектомија 
 
Не вклучува: онаа за ревизија на флеп (45239 [1658] и 45496-00, 45497-00, 45498-00, 45499-

00 [1686] 
 

30168-00 
 

Липектомија, една ексцизија 
Липектомија, едно место 
 
Не вклучува: онаа на абдомен (30165-00, 30174-00, 30177-00 [1666] 
 

30171-00 
 

Липектомија, две или повеќе ексцизии 
Липектомија: 

• билатерална 

• на повеќе места 

 
30165-00 
 

Липектомија на абдомен 
Абдоминална липектомија, неспецифицирана на друго место 

 
30174-00 
 

Липектомија на абдомен, под папокот (субумбиликално) 
 
Вклучува:  зајакнување на мускуло-апоневротски ѕид 
                  поткопување на рабовите на кожата 

 
30177-00 
 

Липектомија на абдомен, радикално 
Абдоменопластика: 

• pitanguy 

• радикална 
 
Вклучува: ексцизија на кожно и поткожно ткиво 
                  поправка на мускуло-апоневротски слој 
                  транспозиција на папок 

 
1667 Ексцизија на лимфоедематозно ткиво 
 Ексцизија на лимфангиектазија 

45048-00 
 

Ексцизија на лимфоедематозно ткиво на раката 
 

45048-01 
 

Ексцизија на лимфоедематозно ткиво на подлактица и дланка 
 

45048-02 
 

Ексцизија на лимфоедематозно ткиво на бедро 
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45048-03 
 

Ексцизија на лимфоедематозно ткиво на нога и стапало 
 

45048-04 Ексцизија на лимфоедематозно ткиво на друго место 

 
ПОПРАВКА 
 
1668 Графт на кожа и масно ткиво или на масно ткиво 
45018-01 
 

Графт на кожа и масно ткиво 
 

45018-02 Графт на масно ткиво 
 
1669 Сложен графт 
 Хонрокутан графт 

Хондромукозен графт 
 

45656-00 
 

Сложен графт за нос 
 

45656-01 
 

Сложен графт за уво 
  

45656-02 
 

Сложен графт за очен капак 
Септохондромукозен графт за очен капак 
 
Не вклучува: графт за симблефарон (45629-00 [1676]) 

 
45656-03 Сложен графт за друго место 

 
1670 Графт на фасција 
45018-03 
 

Графт на фасција 
 
Не вклучува: оној за парализа на фасцијален нерв (45575-00 [1692]) 

 
1671 Миокутан флеп 
 Фасциомиокутански флеп 

 

 Забелешка: 
Флеп:             -  ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием, 

заедно со сопствено снабдување со крв (педикула). 
Одложување – подигнување на флеп на донаторско место со одложување на трансферот на 

флеп до подоцнежна оперативна епизода со цел подобрување на доводот на 
крв во флеп. 

Локален         – флеп земен од место кое е близу до дефектот 
 
Не вклучува: миокутан флеп: 

• слободен - (види блок [1674]) 

• изолиран – (види блок [1673]) 
              оној за реконструкција на гради (45530-00 [1756]) 

 

45015-01 
 

Одложен миокутански флеп 
 

45003-00 
 

Едноставен и мал локален миокутански флеп 
 

45006-00 
 

Голем миокутански рез 
Миокутански флеп со користење на: 

• latissimus dorsi 

• pectoralis major 

• сличен голем мускул 

 
1672 Мускулен флеп 
  

Забелешка: 
Флеп:             -  ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием, 

заедно со сопствено снабдување со крв (педикула). 
Одложување – подигнување на флеп на донаторско место со одложување на трансферот на 

флеп до подоцнежна оперативна епизода со цел подобрување на доводот на 
крв во флеп. 

Локален         – флеп земен од место кое е близу до дефектот 
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Овој код се користи и кога се врши: 

• кожен графт на местото на прием (види Индекс: Графт, кожа, според тип или вид) 
 
Не вклучува: мускулен флеп: 

• слободен - (види блок [1674]) 

• изолиран – (види блок [1673]) 
              мускулен флеп: 

• слободен - (види блок [1674]) 

• изолиран – (види блок [1673]) 

• неспецифициран на друго место (види блок [1671]) 
 

45015-01 
 

Одложен миокутански флеп 
 

45015-00 
 

Одложување на мускулен флеп 
 

45009-00 
 

Едноставен и мал локален мускулен флеп 
 

45012-00 
 

Голем мускулен рез 
Голем мускулен рез со користење на: 

• grastrocnemius 

• gracilis muscle 

• pectoralis major 

• сличен голем мускул 

 
1673 Изолиран флеп 
  

Вклучува: фасциокутан 
                  фасциомиокутан 
                  мускул 
                  миокутан 
 
Забелешка: 
Изолиран флеп – флеп од кожа и поткожно или подлабоко ткиво со педикула која поминува 
под кожата и излегува на нови места 
 
Не вклучува: слободен флеп (види блок [1674]) 
                      оној за реконструкција на гради (45530-00 [1756]) 
 

45563-00 
 

Изолиран флеп со васкуларна педикула 
Неиневриран изолиран флеп 
 
Не вклучува: оној на рака за пулпна иневрација (46504-00 [1467]) 

 
1674 Слободен флеп 
▼0043 Трансфер на слободно ткиво: 

• коска 

• фасциокутано 

• фасциомиокутано 

• црево 

• мускул 

• миокутано  
Подигнување и ослободување на слободно пренесено ткиво 
 
Вклучува: поправка на секундарен кутан дефект со сутура 
 
Забелешка: Слободен флеп – слободен кожен флеп и субкутано или длабоко ткиво со 

педикула одделен од телото и повторно прикачен на 
оддалечено место на прием со микрохируршка поправка 

 

45562-00 
 

Неинервиран слободен флеп 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• микрохируршка анастомоза на крвни садови (види блок [1659]) 

• поправка на секундарен дефект: 
• со графт (види Индекс: Графт, по место или вид) 

• некутано (на пример, мускул), со сутура (види Индекс: Сутура, по место) 

 
45562-01 Инервиран слободен флеп 

изолиран флеп 
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Овој код се користи и кога се врши: 

• микрохируршка анастомоза на крвни садови (види блок [1659]) 

• поправка на нерв (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

• поправка на секундарен дефект: 
• со графт (види Индекс: Графт, по мсто или вид) 

• некутано (на пример, мускул), со сутура (види Индекс: Сутура, по место) 

 
1675 Мелопластика и подигнување на чело и веѓи 
45587-00 
 

Мелопластика, еднострана 
Подигнување на образ (мелопластика) 
Корекција на фацијална асиметрија на меко ткиво 
Фацијална ритидектомија  
 
Вклучува: подигнување на врат 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• подигнување на чело и веѓи (45587-01, 45588-01, [1675]) 

• намалување на очен капак (45617-00, 45620-00, [1662]) 
 

45588-00 
 

Мелопластика, двострана 
Подигнување на образ (мелопластика) 
Фацијална ритидектомија  

 
Вклучува: подигнување на врат 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• подигнување на чело и веѓи (45587-01, 45588-01, [1675]) 

• намалување на очен капак (45617-00, 45620-00, [1662]) 

 
45587-01 
 

Подигнување на чело и веѓи, еднострано 
Бропластика (ендоскопски) 
Подигнување на веѓа 
Подигнување на чело 
Поправка на птоза на веѓа 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• намалување на очен капак (45617-00, 45620-00, [1662]) 

• мелопластика (45587-00, 45588-00, [1675]) 

 
45588-01 Подигнување на чело и веѓи, двострано 

Бропластика (ендоскопски) 
Подигнување на веѓа 
Подигнување на чело 
Поправка на птоза на веѓа 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• намалување на очен капак (45617-00, 45620-00, [1662]) 

• мелопластика (45587-00, 45588-00, [1675]) 

 
1676 Графт за симблефарон 
45629-00 Графт за симблефарон 

 
1677 Поправка на блефароптоза  
 Не вклучува: реоперација за корегирање на претходна поправка на блефароптоза  

(види блок [1688]) 
                      ревизија на леваторни сутури по претходна корекција на блефароптоза  

(45625-00 [1687]) 
 

45623-00 
 

Корекција на птоза на очен капак со фронталис мускул техника, со сутура 
 

45623-01 
 

Корекција на птоза на очен капак со фронталис мускул техника, со 
фасцијален завој 
 

45623-02 
 

Корекција на птоза на очен капак со ресекција или хируршко издвојување 
на леваторен мускул 
 

45623-03 Корекција на птоза на очен капак со други техники на леваторен мускул 

еднострано 

двострано 

еднострано 

двострано 
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45623-04 
 

Корекција на птоза на очен капак со тарзална техника 
 

45623-05 Корекција на птоза на очен капак со други техники 

 
1678 Поправка на уво 
 Не вклучува: реконструкција на уво (45660-00, 45661-00 [1684]) 

 

45659-00 
 

Корегирање на клемпави уши 
Корекција на проминентни или клемпави уши.  
Пинување на уши или враќање на увото наназад 
 

45659-01 
 

Други корекции на деформитети на надворешно уво 
Корекција на: 

• констриктивно уво 

• уво со слабо развиена ушна школка 
Поправка на деформитети на надворешно уво, некласифицирано на друго место 
 
Не вклучува: реконструкција на надворешен аудиторен канал (41521 [304], 45662-00 [305]) 

 
1679 Ринопластика 
  

Вклучува: турбинектомија 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• Септопластика (41617-02, 41671-03, [379]) 
 
Не вклучува: аугментациона ринопластика само со имплант (45051-01 [1682]) 
                       сложен графт на нос (45656-00 [1669]) 
                       ревизија на ринопластика (45650-00 [1687]) 
                       кожа: 

• флеп на нос (45206-01 [1651], 45203-00 [1652], 45221-00, 45224-00 [1653], 
45230 [1653] и [1654], 45227-00, 45233, 45236-00 [1654] 

• графт на нос (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 
[1647], 45451-01 [1649] 

 

45632-00 
 

Ринопластика која вклучува корекција на 'рскавица 
Ринопластика на врв 
 

45635-00 
 

Ринопластика која вклучува корекција на коскениот дел 
 

45638-00 
 

Целосна (тотална) ринопластика 
Корекција на ‘рскавица и коскен дел 
Ринопластика, неспецифицирана на друго место 

 
45641-00 
 

Ринопластика која вклучува назален или графт од септална 'рскавица 
Аугментациона ринопластика со користење на назален или графт од септална ‘рскавица 

 
45641-01 
 

Ринопластика која вклучува графт од носна коска 
Аугментациона ринопластика со користење на графт од носна коска 

 
45641-02 
 

Ринопластика која вклучува графт од носна коска и графт од 
носна/септална ‘рскавица 
Аугментациона ринопластика со користење на графт од носна коска и графт од 
носна/септална ‘рскавица 

 
45644-00 
 

Ринопластика која вклучува графт од 'рскавица од далечно донаторско 
место 
Аугментациона ринопластика со користење на графт од ‘рскавица од далечно донаторско 
место. 
 
Вклучува: обезбедување на ‘рскавица за графтирање 

 
45644-01 
 

Ринопластика која вклучува коскен графт од далечно донаторско место 
Аугментациона ринопластика со користење на коскен графт од далечно донаторско место. 
 
Вклучува: обезбедување на коска за графтирање 
                  вомер графт. 
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45644-02 
 

Ринопластика која вклучува коскен и 'рскавичен графт од далечно 
донаторско место 
Аугментациона ринопластика со користење на коскен и ‘рскавичен графт од далечно 
донаторско место 

 
Вклучува: обезбедување на коска и ‘рскавица за графтирање 

 
1680 Други репарации на нос 
45714-00 
 

Затворање на ороназална фистула 
Ороназална фистулектомија 
 
Вклучува: флеп поправка 
                 ревизија на флеп 
 
Не вклучува: онаа за секундарна поправка на фисура на непце (45710-00 [1690]) 
 

45714-01 
 

Затворање на друга ороназална фистула 
Назолабијална фистулектомија 
Назофарингијална фистулектомија 
Поправка на назална фистула, неспецифицирана на друго место 
 
Вклучува: флеп поправка 
                 ревизија на флеп 

 
1681 Поправка на фаринкс 
45645-00 
 

Затворена поправка на хоана атрезија 
Затворена корекција на назофарингијална атрезија 
 
Вклучува: вградување 
                  иригација 
                  и сукција  
                  пункција и дилација  
 

45646-00 
 

Отворена поправка на хоана атрезија 
Отворена корекција на назофарингијална атрезија 
 
Вклучува: вградување 
                  иригација 
                  и сукција  
                  отстранување на коска  

 
45716-00 
 

Фарингопластика 
 
Забелешка: Се врши за велофарингијална неспособност 
 
Не вклучува: фарингијален флеп (45716-01 [1681]) 

 
45716-01 
 

Фарингијален флеп 
 
Забелешка: Се врши за велофарингијална неспособност 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1682 Реконструкција на контури 
45051-00 
 

Реконструкција на цртите на лицето со имплант 
Аугментациона ринопластика со имплант 
Аугментација на образ со вклучување на меко ткиво со имплант 
 
Не вклучува: аугментациона ринопластика со графт (45641, 45644 [1679]) 
                      аугментација на образ со коскен графт ( 45761-00 [1702]) 
 

45051-01 
 

Други реконструкции на контури со имплант 
Мускулна аугментација (контурирање) со имплант 

 
1683 Повторно воспоставување (реставрација) на контури 
  

Не вклучува: онаа за ринопластика (4561, 45644 [1679]) 
 

на назофарингијален стент 

на назофарингијален стент 
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45647-00 
 

Повторно воспоставување на црти на лице со коскен графт 
 

45647-01 
 

Повторно воспоставување на црти на лице со графт од 'рскавица 
 

45647-02 Повторно воспоставување на црти на лице со графт од коска и 'рскавица 

 
1684 Реконструкција на очен капак и уво 
45614-00 
 

Реконструкција на очен капак 
Реконструкција на очен капак, неспецифицирана на друго место 
 
Не вклучува: онаа со: 

• флеп (45671-01, 45674-01 [1684]) 

• графт:  
• фоликула на коса (90095-00 [237]) 

• мукозален (45656-02 [1669]) 

• кожа (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-
00 [1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649]) 

 

45614-01 
 

Процедура со тарзална линија 
Странична тарзална линија  
Тарзална линија, неспецифицирана на друго место 

 
45671-01 
 

Реконструкција на очен капак со користење на флеп, одеднаш или прва 
фаза 
Abbee флеп на очен капак, прва фаза 
Frické флеп (на чело) 
Tripier флеп (горна очна дипла) 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• септохондромукозален графт на очен капак (45656-02 [1669]) 
 

45674-01 
 

Реконструкција на очен капак со користење на флеп, втора фаза 
Пресекување на Abbe флеп на очен капак 

 
45660-00 
 

Реконструкција на надворешно уво, прва фаза 
 

45661-00 Реконструкција на надворешно уво, втора фаза 

 
1685 Реконструкција на усна или уста 
  

Не вклучува: реконструкција на расцепена усна (45701-00, 45704-00 [1689]) 
 

45671-00 
 

Реконструкција на усна со користење на флеп, одеднаш или прва фаза 
Abbe флеп на усна, прва фаза 
Estlander флеп 
Gillies-ов полукружен флеп 
Karapandzic флеп 
McGregor флеп 
Модифициран Gillies флеп 

 
45674-00 
 

Реконструкција на усна со користење на флеп, втора фаза 
Пресекување на Abbe флеп на усна...?  

 
52324-00 
 

Реконструкција на усна празнина со користење на директен јазичен флеп, 
одеднаш или прва фаза 
 

52327-00 
 

Реконструкција на усна празнина со користење на директен јазичен флеп, 
втора фаза 

 
РЕВИЗИЈА 
 
1686 Ревизија на слободен флеп и придружни процедури 
  

Вклучува: оној на флеп од/за: 

• мускул 

• миокутан 
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45496-00 
 

Отворена ревизија на слободен ткивен флеп 
 
Вклучува: липосукција 

 
45497-00 
 

Целосна ревизија на слободен ткивен флеп со липосукција 
 

45498-00 
 

Ревизија на слободен ткивен флеп со липосукција, прва фаза 
 

45499-00 
 

Ревизија на слободен ткивен флеп со липосукција, втора фаза 
 

90659-00 
 

Ексцизија на флеп за следење на ткивото  
Ексцизија на: 

• ексцизија на слободен јејунален флеп за следење 

• графт за следење 

 
1687 Ревизија на други процедури на пластика на меко ткиво 
45625-00 
 

Ревизија на сутури на m.levator по претходно корегирање на блефароптоза 
Израмнување на сутури на m.levator по претходно корегирање на блефароптоза  
Корекција на висина на очен капак по претходно корегирање на блефароптоза 

 
45650-00 
 

Ревизија на ринопластика 
Секундарна ревизија на ринопластика 

 

 
РЕОПЕРАЦИЈА (РЕОПЕРАЦИЈА) 
 
1688 Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
 Реоперација за блефароптоза 

 
Не вклучува: ревизија на сутури на m.levator по претходно корегирање на птоза на очен капак 
(45625-00 [1687]) 
 

45624-00 
 

Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
со m.frontalis техника, со сутура 
 

45624-01 
 

Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
со m.frontalis техника, со фацијален завој 
 

45624-02 
 

Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
со ресекција или хируршко издвојување на леваторен мускул 
 

45624-03 
 

Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
со други техники на леваторен (m.levator) мускул 
 

45624-04 
 

Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
со тарзална техника 
 

45624-05 
 

Реоперација за корегирање на претходна поправка на птоза на очен капак 
со други техники 
Реоперација за корегирање на претходна поправка на блефароптоза, неспецифицирана на 
друго место 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
 
1689 Процедури на расцепена усна 
  

Не вклучува: онаа со поправка на преден клефт на непце (45680-00, 45686-00 [1691]) 
 

45689-00 
 

Процедура за адхезија на усна, кај расцепена усна, еднострана 
 

45689-01 
 

Процедура за адхезија на усна, кај расцепена усна, двострана 
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45698-00 
 

Процедура на примарно издолжување на колумела кај расцепена усна 
 

45677-00 
 

Примарна поправка на расцепена усна, еднострано 
Поправка на расцепена усна во една фаза, еднострано 
 
Не вклучува: издолжување на колумела (45698-00 [1689]) 
                      процедура на адхезија на усна (45689-00 [1689]) 
                  реконструкција со користење на флеп (45701-00, 45704-00 [1689]) 
                       ревизија (45692-00, 45695-00 [1689]) 

 
45683-00 
 

Примарна поправка на расцепена усна, двострано 
Поправка на расцепена усна во една фаза, двострано 
 
Не вклучува: издолжување на колумела (45698-00 [1689]) 
                      процедура на адхезија на усна (45689-00 [1689]) 
                  реконструкција со користење на флеп (45701-00, 45704-00 [1689]) 
                       ревизија (45692-00, 45695-00 [1689]) 

 
45701-00 
 

Реконструкција на расцепена усна со флеп, одеднаш (во една) или прва 
фаза 
Abbe флеп на расцепена усна, прва фаза 

 
45704-00 
 

Реконструкција на расцепена усна со флеп, втора фаза 
Сецирање на Abbe флеп на расцепена усна 

 
45692-00 
 

Парцијална ревизија на расцепена усна 
Парцијална секундарна поправка на расцепена усна 
 
Вклучува: минорна ревизија на флеп 
                 реконструкција на мускул 
                 ревизија на деформитети на мал лицев мускул  

 
45695-00 
 

Тотална (целосна) ревизија на расцепена усна 
Тотална секундарна поправка на расцепена усна 
 
Вклучува: голема ревизија на флеп 
                 реконструкција на мускул 
                 ревизија на деформитети на голем лицев мускул  

 
1690 Процедури на расцепено непце 
  

Не вклучува: онаа со поправка на расцепена усна (45680-00, 45686-00 [1691]) 
 

45707-00 
 

Примарна поправка на расцепено непце 
 

45710-00 
 

Секундарна поправка на расцепено непце, затворање на фистула со 
користење на локален флеп 
Ревизија на поправка на расцепено непце, затворање на ороназална фистула со користење 
на локален флеп   

 
45713-00 
 

Секундарна поправка на расцепено непце, процедура на издолжување 
Ревизија на поправка на расцепено непце, процедура на издолжување 

 
52337-00 
 

Поправка на алвелораен расцеп 
Графтирање на алвеоларен расцеп 
 
Вклучува: аугментација на алвеоларен гребен 
                  затворање на ороназална фистула 

 
1691 Процедури на расцепена усна и преден дел на непце 
45680-00 
 

Примарна поправка на еднострано расцепена усна и преден дел на непце 
Поправка во една фаза на еднострано расцепена усна и преден дел на непце 

 
45686-00 
 

Примарна поправка на двострано расцепена усна и преден дел на непце 
Поправка во една фаза на двострано расцепена усна и преден дел на непце 
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1692 Процедури кај парализа на фацијален нерв 
45581-00 
 

Ексцизија на ткиво поради парализа на фацијален нерв 
 
Не вклучува: онаа со: 

• графт на фасција (45575-00 [1692]) 

• трансфер на мускул (45578-00 [1692]) 

• суспензија (45581-01 [1692]) 
 

45581-01 
 

Ексцизија на ткиво поради парализа на фацијален нерв, со суспензија 
Ексцизија на ткиво поради парализа на фацијален нерв со: 

• дермодезија 

• фациодезија 

• субкутана пликација 

 
45575-00 
 

Фацијален графт поради парализа на фацијален нерв 
 
Вклучува: ексцизија на ткиво  

 
45578-00 
 

Трансфер на мускул поради парализа на фацијален нерв 
 
Вклучува: ексцизија на ткиво 

 
ПРОЦЕДУРИ НА ПЛАСТИКА НА ВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ 
 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1693 Ексцизија на артериовенозна малформација (AVM) 
  

Не вклучува: ексцизија на артериовенозна малформација: 

• интракранијална (39803-00 [16]) 

• ‘рбетна (40318-00 [53]) 
 

45045-00 
 

Ексцизија на артериозна малформација на очен капак 
 

45045-01 
 

Ексцизија на артериозна малформација на нос 
 

45045-02 
 

Ексцизија на артериозна малформација на усна 
 

45045-03 
 

Ексцизија на артериозна малформација на уво 
 

45045-04 
 

Ексцизија на артериозна малформација на врат 
 

45045-05 
 

Ексцизија на артериозна малформација на рака 
 

45045-06 
 

Ексцизија на артериозна малформација на палец 
 

45045-07 
 

Ексцизија на артериозна малформација на прст на рака 
 

45045-08 
 

Ексцизија на артериозна малформација на гениталии 
 

45039-00 
 

Ексцизија на артериозна малформација на друго место, помала или 
еднаква на 3cm. 
 

45042-00 
 

Ексцизија на артериозна малформација на друго место, поголема од 3cm. 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• кардиопулмонарен бајпас (38600-00, 38603-00 [642]) 

• васкуларна процедура/процедури за редуцирање на крварење  

 
ПОПРАВКА 
 
1694 
 

Микрохируршка поправка за реставрирање на континуитет на крвни седови 
на дистален екстремитет или прст 
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Не вклучува: поправка со: 

• анастомоза (45502 [1695]) 

• микроартеријален или микровенозен графт (45503 [1696]) 
 

45500-00 
 

Микрохируршка поправка на артерија на дистален екстремитет или прст 
 

45500-01 
 

Микрохируршка поправка на вена на дистален екстремитет или прст 
 

45500-02 
 

Микрохируршка поправка на артерија и вена на дистален екстремитет или 
прст 

 
1695 Микрохируршка анастомоза на крвен сад 
  

Забелешка: Се врши за слободен флеп или повторна имплантација на екстремитет или прст. 
Кодовите од овој блок мора да се применуваат или доделуваат заедно со друг 
код, на пример флеп и/или реконструкција на место. 

 
Овој код се користи и кога се врши: 

• флеп (види блокови: [1671] до [1674]) 

• поправка на нерви (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 
 

45502-00 
 

Микрохируршка анастомоза на артерија 
 

45502-01 
 

Микрохируршка анастомоза на вена 
 

45502-02 Микрохируршка анастомоза на артерија и вена 

 
1696 Микрохируршки графт на крвен сад 
  

Не вклучува: поправка со анастомоза (45502 [1695]) 
 

45503-00 
 

Микрохируршки графт на артерија 
 

45503-01 
 

Микрохируршки графт на вена 
 

45503-02 Микрохируршки графт на артерија и вена 

 
ПРОЦЕДУРИ НА ПЛАСТИКА НА КОСКА 
 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
1697 Фиксација на транскутана надградба (осеоинтеграциска процедура) 
▼1220  
 Прикачување на рамка за титаниумска фикстура за осеоинтеграција 

Поврзување на перкутана надградба за осеоинтеграција 
Осеоинтеграција за прикачување на протеза, втора фаза 
 
Вклучува: изложување на титаниумска фикстура 
                  кожен графт на местото на фиксура  
                   thinning of skin flap over fixture site 
 
Не вклучува: интраорална осеоинтеграциска процедура (52627-00 [400]) 

 
45797-00 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на апарат за слушање усидрен во коска (BAHA) 
 

45797-01 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на ушна протеза 
 

45797-02 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на орбитална протеза 
 
Вклучува: простетичка замена на: 

• око 
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• орбитална содржина 

 
45797-03 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на делумна протеза на нос 
 

45797-04 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на целосна протеза на нос 
 
Вклучува: фацијално ткиво во опкружување 
 

45797-05 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на протеза на екстремитет 
 
Не вклучува: онаа за прикачување на протеза на прст (45797-06 [1697]) 

 
45797-06 
 

Осеоинтеграциска процедура, фиксација на транскутана надградба со цел 
прицврстување на протеза на прст 

 
1698 Имплантација на титаниумска фиксура (осеоинтеграциска процедура) 
▼1220  
 Имплантација на титаниумски штраф за осеоинтеграција 

Осеоинтеграција за прикачување на протеза, прва фаза 
Поставување на титаниумска фикстура за осеоинтеграција 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• графт на коска (види Индекс: Графт, коска) 

• фиксирање на транскутана надградба (45797 [1697]) 

• флеп поправка (види Индекс: Флеп, по место) 

• реконструкција (види Индекс: реконструкција, по место) 
 
Не вклучува: интраорална осеоинтеграциска процедура (52627-00 [400]) 

 
45794-00 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на апарат за слушање усидрен во коска (BAHA) 
 

45794-01 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на ушна протеза 
 

45794-02 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на орбитална протеза 
 
Вклучува: простетичка замена на: 

• око 

• орбитална содржина 

 
45794-03 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на делумна протеза на нос 
 

45794-04 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на целосна протеза на нос 
 
Вклучува: фацијално ткиво во опкружување 

 
45794-05 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на протеза на екстремитет 
 
Не вклучува: онаа за прикачување на протеза на прст (45794-06 [1698]) 

 
45794-06 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел прицврстување на протеза на прст 
 

45794-07 
 

Осеоинтеграциска процедура, имплантација на титаниумска фиксура со 
цел замена на зглоб на прст 
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Вклучува: вградување на шаркаст зглоб 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• ексцизија на метакарпална глава (44325-00 [1448], 46396-03 [1449]) 

• синовиектомија (46336-01 [1445]) 

• трансфер на тетива (46417-00 [1466]) 

 

 
ЕКСЦИЗИЈА 
 
1699 Ресекција на мандибула 
▼1216 Мандибулоектомија  

 
Вклучува: ресекција на меко ткиво во опкружувањето 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• мандибуларна реконструкција (45608 [1713]) 

 
45755-00 
 

Темпоромандибуларна менисектомија 
 
Не вклучува: онаа со: 

• експлорација на темпоромандибуларен зглоб  
(53227-00, 53230-00, 53233-00 [1362]) 

• флеп или графт (53233-00 [1362]) 
 

45611-00 
 

Кондилектомија на мандибула 
 
Не вклучува: онаа со ресекција на мандибула: 

• парцијална (52120-00 [1699]) 

• тотална (45599-00 [1699]) 
 

45605-00 
 

Парцијална ресекција на мандибула 
Хемимандибулоектомија 
Сегметална ресекција на мандибула 

 
52120-00 
 

Парцијална ресекција на мандибула со кондилектомија 
Хемимандибулоектомија со кондилектомија 
Сегментална ресекција на мандибула со кондилектомија 

 
45602-00 
 

Субтотална ресекција на мандибула 
 

45599-00 
 

Тотална (целосна) ресекција на двете страни на мандибула 
 
Вклучува: кондилектомија 

 
1700 Ресекција на максила 
▼1216 Максилоектомија  

 
Вклучува: ресекција на меко ткиво во опкружувањето 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• Реконструкција на максила (52122 [1714]) 

 
45605-01 
 

Парцијална ресекција на максила 
Хемимаксилоектомија 
Сегментална ресекција на максила 
 

45602-01 
 

Субтотална ресекција на максила 
 

45596-00 
 

Тотална ресекција на една максила 
 
Вклучува: ресекција на под на орбита 
 

45597-00 
 

Тотална ресекција на двете максили 
 
Вклучува: ресекција на под на орбита 
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1701 Ресекција на други фацијални коски 
▼1216  

Вклучува: маларна коска 
                 назална коска 
                 ресекција на меко ткиво во опкружувањето 
                 зигом 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• Зигоматска реконструкција (90683-00 [1715]) 

 
Не вклучува: ресекција на: 

• Мандибула (45599-00, 45602-00, 45605-00, 45611-00 [1699]) 

• Максила (45596-00, 45597-00, 45602-01, 45605-01 [1700]) 

 
90678-00 
 

Парцијална ресекција на други фацијални коски, некласифицирана на 
друго место 
 

90678-01 
 

Субтотална ресекција на други фацијални коски, некласифицирани на 
друго место 
 

90678-02 
 

Тотална ресекција на други фацијални коски, која не се класифицирана на 
друго место 

 
ПОПРАВКА 
 
1702 Гениопластика 
45761-00 
 

Редукциска гениопластика 
Редукциска ментопластика 
 

45761-01 
 

Аугментациона гениопластика 
Аугментација на брада со меко ткиво и коска 
Гениопластика, неспецифицирана на друго место 
Ментопластика, неспецифицирана на друго место 
 
Вклучува: коскен графт 
 
Не вклучува: аугментација на брада само со меко ткиво (45051-00 [1682]) 

 
1703 Остеотомија или остектомија на зигом 
 Остеопластика со остеотомија или остектомија на зигом 

 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува: реконструктивна остеопластика на зигом (90683-00 [1715]) 
                       онаа за корегирање на орбитална дистопија (45776-00, 45779-00 [1711]) 
                       онаа со интерна фиксација (90680 [1704]) 
 

90679-00 
 

Остеотомија на зигоматичен лак, еднострана 
 

90679-01 
 

Остеотомија на зигоматичен лак, двострана 
 

90679-02 
 

Остектомија на зигоматичен лак, еднострана 
 

90679-03 Остектомија на зигоматичен лак, двострана 

 
1704 Остеотомија или остектомија на зигом со внатрешна (интерна) фиксација 
 Остеопластика со остеотомија или остектомија на зигом со внатрешна фиксација 

 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
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Не вклучува: онаа за корегирање на орбитална дистопија (45776-00, 45779-00 [1711]) 
                       

90680-00 
 

Остеотомија на зигоматичен лак со внатрешна фиксација, еднострана 
 

90680-01 
 

Остеотомија на зигоматичен лак со внатрешна фиксација, двоострана 
 

90680-02 
 

Остектомија на зигоматичен лак со внатрешна фиксација, еднострана 
 

90680-03 Остектомија на зигоматичен лак со внатрешна фиксација, двострана 

 
1705 Остеотомија или остектомија на мандибула или максила 
 Мандибуларна или максиларна остеопластика со остеотомија или остектомија 

 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• гениопластика (45761 [1702]) 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува: сложени комбинации на процедури на остеотомија/остектомија на мандибула 

или максила (45731, 45735-00, 45741-00, 45747-00 [1707]) 
                      повеќекратни (повеќе од две) процедури на: 

• мандибула (45731-00 [1707]) 

• максила (45731-01 [1707]) 
                      онаа со внатрешна фиксација (45723, 45729 [1706]) 
                       

45720-00 
 

Остеотомија на мандибула, еднострана 
 

45726-00 
 

Остеотомија на мандибула, двострана 
 

45720-01 
 

Остеотомија на максила, еднострана 
 

45726-01 
 

Остеотомија на максила, двострана 
Le Fort I остеотомија 

 
45720-02 
 

Остектомија на мандибула, еднострана 
 

45726-02 
 

Остектомија на мандибула, двострана 
 

45720-03 
 

Остектомија на максила, еднострана 
 

45726-03 Остектомија на максила, двострана 

 
1706 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула или максила со внатрешна 
(интерна) фиксација 

 Мандибуларна или максиларна остеопластика со остеотомија или остектомија со внатрешна 
фиксација 
 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• гениопластика (45761 [1702]) 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува: сложени комбинации на процедури на остеотомија/остектомија на мандибула 

или максила (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708]) 
                      повеќекратни (повеќе од две) процедури на: 

• мандибула (45732-00 [1708]) 

• максила (45732-01 [1708]) 
                        

45723-00 
 

Остеотомија на мандибула со внатрешна фиксација, еднострана 
 

45729-00 
 

Остеотомија на мандибула со внатрешна фиксација, двострана 
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45723-01 
 

Остеотомија на максила со внатрешна фиксација, еднострана 
 

45729-01 
 

Остеотомија на максила со внатрешна фиксација, двострана 
Le Fort I остеотомија со внатрешна фиксација 

 
45723-02 
 

Остектомија на мандибула со внатрешна фиксација, еднострана 
 

45729-02 
 

Остектомија на мандибула со внатрешна фиксација, двострана 
 

45723-03 
 

Остектомија на максила со внатрешна фиксација, еднострана 
 

45729-03 Остектомија на максила со внатрешна фиксација, двострана 

 
1707 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула или максила, процедури во 
комбинација 

 Мандибуларни или максиларни остеопластики со остеотомија или остектомија, процедури во 
комбинација 
 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Забелешка: Овој блок вклучува повеќекратни остеотомии или повеќекратни остектомии, или 

комбинација од двете процедури на мандибула или максила, или двете коски 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• гениопластика (45761 [1702]) 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува: мидфацијални остеотомии (45753-00 [1709]  
                       онаа со внатрешна фиксација (45723, 45729 [1706]) 
 

45731-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула, помалку од или до три 
процедури 
 

45731-01 
 

Остеотомија или остектомија на максила, помалку од или до три процедури 
 

45735-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула и максила, четири процедури 
 

45741-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула и максила, пет процедури 
 

45747-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула и максила, шест или повеќе 
процедури 
 

 
1708 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула или максила со внатрешна 
фиксација, процедури во комбинација 

 Мандибуларни или максиларни остеопластики со остеотомија или остектомија со внатрешна 
фиксација, процедури во комбинација 
 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Забелешка: Овој блок вклучува повеќекратни остеотомии или повеќекратни остектомии, или 

комбинација од двете процедури на мандибула или максила, или двете коски 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• гениопластика (45761 [1702]) 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
 
Не вклучува: медиофацијални остеотомии (45754-00 [1709]  
 

45732-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула, помалку од или до три 
процедури, со внатрешна фиксација 
 

45732-01 
 

Остеотомија или остектомија на максила, помалку од или до три 
процедури, со внатрешна фиксација 
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45738-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула и максила, четири процедури, 
со внатрешна фиксација 
 

45744-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула и максила, пет процедури, со 
внатрешна фиксација 
 

45752-00 
 

Остеотомија или остектомија на мандибула и максила, шест или повеќе 
процедури, со внатрешна фиксација 

 
1709 Медиофацијални остеотомии 
 Три или повеќе остеотомии (остеопластики) на медиофација 

Le Fort II 
Le Fort III 
Модифициран Le Fort III 
 (маларо-максиларен) (назомаларен) 
 
Вклучува: коскен графт 
                  транспозиција на нерви и садови 
 
Овој код се користи и кога се врши: 

• гениопластика (45761 [1702]) 

• обезбедување на коска за графт од друго место (47726-00 [1563]) 
 

45753-00 
 

Медиофацијална остеотомија 
 

45754-00 Медиофацијална остеотомија со внатрешна фиксација 

 
1710 Проширување на челна коска 
 Менување на форма на челна коска со остеотомија и пресадување 

 
Не вклучува: oна со хируршки зафат на темпоропариеталнaтa или оксипиталната регија 

(45785-03 [1717]) 
 

45782-00 
 

Фронтално пресадување, еднострано 
 

45782-01 
 

Фронтално пресадување, со парцијално орбитално пресадување, 
еднострано 
 

45782-02 
 

Фронтално пресадување, со тотално орбитално пресадување, еднострано 
 

45785-00 
 

Фронтално пресадување, двострано 
 

45785-01 
 

Фронтално пресадување, со парцијално орбитално пресадување, 
двострано 
 

45785-02 Фронтално пресадување, со тотално орбитално пресадување, двострано 

 
1711 Корекција на деформитети на череп 
  

Вклучува: коскен графт 
 
Не вклучува: проширување на челна коска (45782, 45785 [1710]) 
                       процедури на краниостеноза (40115-00, 40118-00 [1718]) 
                       реконструкција на глеоидна фоса, зигоматичен лак и темпорална коска  
                      (45788-00 [1717]) 
                      реконструкција на орбитална празнина (45590, 45593 [1716]) 
                      тотална реконструкција на кранијален свод (45785-03 [1717]) 
 

45773-00 
 

Периорбитална корекција на Treacher Collins синдром 
Двострана реконструкција на странични и инфериорни делови на орбита 
 
Вклучува: коскен флеп од калварија на череп,  
                  коскен графт од ребро и/или илијака 
 

45776-00 Интракранијална корекција на орбитална дистопија 

остеотомија  
(остеопластика) 
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 Тотално репозиционирање на една орбита за/поради дистопија, интракранијално 

 
45779-00 
 

Субкранијлна корекција на орбитална дистопија 
Екстракранијална корекција на орбитална дистопија 
Тотално репозиционирање на една орбита за/поради дистопија, интракранијално или 
екстракранијално 

 
45767-00 
 

Интракранијална корекција на хипертелоризам 
Тотално репозиционирање на една орбита за/поради хипертелоризам, интракранијално 

 
45767-01 
 

Интракранијална корекција на хипертелоризам со Le Fort III остеотомија 
Раздвојување на лицето на два сегменти 

 
45770-00 
 

Субкранијална корекција на хипертелоризам 
Екстракранијална корекција на хипертелоризам 
Тотално репозиционирање на орбита за/поради хипертелоризам. Субкранијално или 
екстракранијално 

 
1712 Друга поправка на череп или фацијална коска 
45758-00 
 

Артропластика на темпоромандибуларен зглоб 
 
Не вклучува: онаа со: 

• флеп или графт (53233-00 [1362]) 

• повеќекратни процедури кои содржат капсула, кондиларна глава и менискус 
(види блок [1362]) 

 

90681-00 
 

Друга поправка на фацијална коска 
 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
1713 Реконструкција на мандибула 
 
▼1216 

 
Реконструктивна остеопластика на мандибула 
 
Вклучува: алопластичен имплант 
                  коскен графт 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• флеп (види блокови [1671] до [1674]) 
 

45608-00 
 

Реконструкција на мандибуларен (долновиличен) кондил 
 

45608-01 
 

Делумна (парцијална) реконструкција на мандибула 
Хемимандибуларна реконструкција 
Сегментална реконструкција на мандибула 

 
45608-02 
 

Субтотална реконструкција на мандибула 
 

45608-03 
 

Тотална (целосна) реконструкција на мандибула 
 

45608-04 
 

Реконструкција на мандибула со дислокација на коскените делови 
Остеосинтеза на мандибуларна дистракција 

 
45791-00 
 

Конструкција на отсутен кондил и влезна (нагорна) гранка 
 
Забелешка: Се врши за хемифацијална микросомија  
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• обезбедување на коска за графт (47726-00 [1563]) 

 
1714 Реконструкција на максила 
 
▼1216 

 

 
Реконструктивна остеопластика на максила 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• флеп (види блокови [1671] до [1674]) 
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52122-00 
 

Парцијална реконструкција на максила 
Сегментална реконструкција на максила 

 
52122-01 
 

Субтотална реконструкција на максила 
 

52122-02 
 

Целосна реконструкција на една максила 
 

52122-03 Целосна реконструкција на двете максили 

 
1715 Реконструкција на зигом 
 
▼1216 

 

 
Реконструктивна остеопластика на зигом 
 

90683-00 
 

Реконструкција на зигом 
 
Не вклучува: онаа за корекција на Treacher Collins синдром (45773-00 [1711]) 
                      онаа со: 

• реконструкција на гленоидна фоса и темпорална коска (45788-00 [1711]) 

• отстранување на лезија со вклучување на средно кранијална и 
инфратемпорална фоса (39650-00 [17]) 

 
1716 Реконструкција на орбитална празнина 
  

Вклучува: орбитална основа 
                 орбитален ѕид 
                 намалување на пролапсирана или заробена орбитална содржина 
 
Не вклучува: корекција на: 

• хипертелоризам (45767, 45770-00 [1711]) 

• орбитална дистопија (45776-00, 45779-00 [1711]) 

• Treacher Collins синдром (45773-00 [1711]) 
                       проширување на челна коска (45782, 45785 [1710]) 
 

45590-00 
 

Реконструкција на орбитална празнина 
 

45590-01 
 

Реконструкција на орбитална празнина со имплант 
 

45593-00 
 

Реконструкција на орбитална празнина со 'рскавичен графт 
 

45593-01 
 

Реконструкција на орбитална празнина со имплант и 'рскавичен графт 
 

45593-02 
 

Реконструкција на орбитална празнина со коскен графт 
 

45593-03 
 

Реконструкција на орбитална празнина со имплант и коскен графт 
 

 
1717 Реконструкција на други коски на череп и лице 
  

Не вклучува: корекција на: 

• хипертелоризам (45767, 45770-00 [1711]) 

• орбитална дистопија (45776-00, 45779-00 [1711]) 

• Treacher Collins синдром (45773-00 [1711]) 
                       проширување на челна коска (45782, 45785 [1710]) 
 

45788-00 
 

Реконструкција на гленоидна фоса, зигоматичен лак и темпорална коска 
Obwegeser теника 

 
45785-03 
 

Целосна реконструкција на черепен (кранијален) свод 
Менување на форма на черепен свод со хируршки зафат врз комбинација од фронтални, 
темпоропариетални и оксипитални регии 
Транскранијално репозиционирање на краниофацијални коски 
 
Вклучува: пресадување 
                 остеотомија 
                     (репозиционирање) 
                 рецесија 

на кранијални коски 
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90684-00 Друга реконструкција на фацијална коска 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 
1718 Други процедури на краниостеноза 
  

Вклучува: краниектомија: 

• ламбдоидна 

• линеарна 

• парасагитална  

• сагитална  

• лентална  
менување на форма на челна коста со остеотомија и рецесија 
оксиптална остеотомија и хируршко отворање на кранијална сутура 
темпоропариетална остеотомија и експанција 

 
Забелешка: Исто така се врши и за краниосиностиоза  
 
Не вклучува: проширување на челна коска (45782, 45785 [1710]) 
                       целосна реконструкција на черепен свод (45785-03 [1717]) 
 

40115-00 
 

Друга процедура за краниостеноза, една сутура 
 

40118-00 
 

Друга процедура за краниостеноза, две или повеќе сутури 
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ПОГЛАВЈЕ 17 
 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОЈКА (БЛОКОВИ 1740-1759) 
 
ДОЈКА 
Вклучува: процедури на дојка кај мажи 
 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
1740 Постапки за преглед на дојка 
90721-00 Рачен преглед на дојка 
31536-00 Локализација на лезија во дојката 

Локализација со жица (кука) –водилка 
 
Не вклучува: Стереотаксиска локализација на лезија во дојката (90724-00 [1740]) 

90724-00 Стереотаксиска локализација во дојката 
Стереотаксиска локализација за биопсија на дојка 

 
АПЛИКАЦИЈА, ВГРАДУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
1741 Постапки за апликација, вградување или отстранување кај дојка 
45546-00 Интрадермално боење на кожата со цел да се прикаже брадавица или 

ареола 
Тетовирање на кожата со цел да се создаде факсимил на брадавиза или ареола 
 
Забелешка: Се врши по реконструкција на дојка после мастектомија или за конгенитално 
отсуство на брадавица 

90723-00 Инјекција во дојката за нејзино зголемување, еднострана 
90723-01 Инјекција во дојката за нејзино зголемување, двострана 
90725-00 Аспирација на дојка 

Не вклучува: Перкутана биопсија на дојка (31548-00, 31533-00 [1743]) 

 
ИНЦИЗИЈА 

 
1742 Постапки за инцизија на дојка 
31551-00 Инцизија и дренажа на дојка 

Експлорација на дојка 

31554-00 Микродохотомија на дојка 

 
ЕКСЦИЗИЈА 

 
1743 Биопсија на дојка 
31548-00 Длабинска биопсија на дојка 

Перкутана (затворена) биопсија на дојка 
Tru-cut биопсија на дојка 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• стереотаксиска локализација во дојката (90724-00 [1740]) 

• локализација на лезија во дојката (31536-00 [1740]) 

 
Не вклучува: биопсија на дојка: 

• ексцизионална (31500-00 [1744]) 

• со тенка игла (31533-00 [1743]) 

• отворена (31500-01 [1743]) 

 
31500-01 Отворена биопсија на дојка 

Инцизионална                               } 
Отворена хируршка                      } биопсија на дојка 
 
Не вклучува: ексцизионална биопсија на дојка (31500-00 [1744]) 

31533-00 Биопсија на дојка со тенка игла 
Аспирација со тенка игла: 

• биопсија                       } 
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• цитологија [FNAC]       }  на дојка 
Перкутана (затворена) биопсија на дојка со тенка игла 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• локализација на лезија во дојката (31536-00 [1740]) 
 
Не вклучува: ексцизионална биопсија на дојка (31500-00 [1744]) 

 
1744 Ексцизија на лезија на дојка 
 Вклучува: со или без биопсија на смрзнат пресек 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ексцизија на аксиларни лимфни јазли (30332-00, 30335-00 , 30336-00 [808]) 

• локализација на лезија во дојката (31536-00 [1740]) 
 

31500-00 Ексцизија на лезија на дојка 
Целосна локална ексцизија (CLE)    } 
Ексцизионална биопсија                    }  на лезија во дојка 
Локална ексцизија (широка)              } 
Лумпектомија 
Делумна мастектомија 
Квадрантектомија 
Сегментална ресекција    } 
Сегментектомија               }  на дојка 
Тилектомија 
 
Не вклучува: ре-ексцизија на лезија во дојка (31515-00 [1744]) 

31515-00 Повторна ексцизија на лезија на дојка 
Забелешка: Се изведува после претходна отворена биосија или ексцизија доколку маргините 
на ресекцијата не се јасни 

 
1747 Поткожна мастектомија 
 Ексцизија на ткиво од дојка со сочувување на кожа и брадавица 

 
Вклучува: со или без биопсија на смрзнат пресек 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ексцизија на аксиларни лимфни јазли (30332-00, 30335-00 , 30336-00 [808]) 

• вградување на протеза (45527 [1753]) 
 

31524-00 Поткожна мастектомија, еднострана 
31524-01 Поткожна мастектомија, двострана 

  
1748 Проста мастектомија 
 Целосна мастектомија 

 
Вклучува: со или без биопсија на смрзнат пресек 
 
Забелешка: Проста мастектомија опфаќа ексцизија на целото ткиво на дојката и кожата 
заедно со брадавица и ареола 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• ексцизија на аксиларни лимфни јазли (30332-00, 30335-00 , 30336-00 [808]) 
 

31518-00 Проста мастектомија, еднострана 
31518-01 Проста  мастектомија, двострана 

 
1752 Други постапки на ексцизија на дојка 
31566-00 Ексцизија на прекубројна брадавица 
31557-00 Ексцизија на средишен канал на дојка 
31560-00 Ексцизија на вишок ткиво на дојка 

Ексцизија на ектопично ткиво од дојка 
 
Не вклучува: кога се врши за прекубројна брадавица (31566-00 [1752]) 
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ПОПРАВАЊЕ 

 
1753 Мамопластика за зголемување на дојка 
 Вклучува: вградување на протеза 

 
Не вклучува: кога се врши со инјекција (90723 [1741]) 

 
45524-00 Мамопластика за зголемување на дојка, еднострана 
45528-00 Мамопластика за зголемување на дојка, двострана 
45527-00 Мамопластика за зголемување на дојка после мастектомија, еднострана 
45527-01 Мамопластика за зголемување на дојка после мастектомија, двострана 

 
1754 Редуцирачка мамопластика 
45521-00 Редуцирачка мамопластика, еднострана 
45521-01 Редуцирачка мамопластика, двострана 
45521-02 Редуцирачка мамопластика со репозиционирање на брадавица, 

еднострана 
45521-03 Редуцирачка мамопластика со репозиционирање на брадавица, двострана 
45521-04 Редуцирачка мамопластика со рекострукција на брадавица, еднострана 

 
Вклучува: резен 
                  графт 

 
45521-05 Редуцирачка мамопластика со рекострукција на брадавица, двострана 

 
Вклучува: резен 
                  графт 
 

 
1755 Други поправки на дојка 
31563-00 Хируршка еверзија на вовлечена брадавица 
90722-00 Шиење на лацерација на дојка 
45556-00 Мастопексија 

Се врши за корекција на птоза на дојка 

 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
1756 Постапки на реконструкција на дојка 
45539-00 Реконструкција на дојка со вградување на ткивен експандер  
45530-00 
▼0043 

Реконструкција на дојка со мускуло-кожен резен 
 
Вклучува: длабока инфериорна епигастричка артерија [DIEA]       } 
                 тrans rectus abdominus мускуло-кожен [TRAM]                } 
                 инфериорна глутеална артерија                                       } 
                 педикула                                                                              } резен 
                 супериорна глутеална артерија                                         } 

               
              поправање на секундарен кожен дефект со шев 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување на протеза (45527 [1753]) 

• микрохируршка анастомоза на крвни садови (види блок [1695]) 

• поправање на нерви (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

• реконструкција на брадавица или ареола (45545 [1757]) 

• поправање на секундарен дефект: 
o абдоминален ѕид (мускул) (30403-05 [1000]) 
o со графт (Види индекс: Графт, по вид или локализација) 
o мускул, со резен (45012-00 [1672]) 
o не-кожен (на пр. Мускул), со шев (Види индекс: Шев, по локализација) 

 

45530-01 
▼0043 

Реконструкција на дојка со оментален резен 
 
Вклучува: поправање на секубдарен дефект на кожа 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 
 

• вградување на протеза (45527 [1753]) 
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• реконструкција на брадавица или ареола (45545 [1757]) 
 

45533-00 Реконструкција на дојка со техника на делење на дојка, прв стадиум 
 
Вклучува: редукција на дојка 
                 апликација (графт) на поделената кожа на на педикула на резенот 
                 ткивен резен 
                 трансфер на комплекс кожа и дојка 

 
45536-00 Реконструкција на дојка со техника на делење на дојка, втор стадиум 

 
Вклучува: затворање на местото-давател 
                 поделба на педикула  
                  вградување на резен на дојка 

 
1757 Постапки на реконструкција на брадавица и ареола 
 Вклучува: резен 

                  графт 

 
Не вклучува: кога се врши со редуцирачка мамопластика (45521-04, 45521-05 [1754]) 

 
45545-00 Реконструкција на брадавица на дојка 

 
Вклучува: поправање 
                  транспозиција 

 
45545-01 Реконструкција на ареола на дојка 
45545-02 Реконструкција на брадавица и ареола на дојка 

 
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА ДОЈКА 

 
1758 
 

Постапки кои опфаќаат отстранување или прилагодување на протеза 
на дојка или ткивен експандер 

45548-00 Отстранување на протеза на дојка 
45548-02 Прилагодување на ткивен експандер на дојка 

Преместување на ткивен експандер на дојка 

45548-01 Отстранување на ткивен експандер на дојка 
45542-00 Отстранување на ткивен експандер и вградување на трајна протеза на 

дојка 
45551-00 Отстранување на протеза на дојка со целосна ексцизија на фиброзна 

капсула 
45552-00 Отстранување на протеза на дојка со целосна ексцизија на фиброзна 

капсула и замена на протеза 
Не вклучува:  отстранување на силиконска протеза на дојка со замена на протеза која не е 
силиконска (45555-00 [1758]) 

 
45554-00 Отстранување на протеза на дојка со целосна ексцизија на фиброзна 

капсула и замена на протеза и формирање на нов џеб 
Не вклучува:  отстранување на силиконска протеза на дојка со замена на протеза која не е 
силиконска (45555-00 [1758]) 

 
45555-00 Отстранување на силиконска протеза и замена со несиликонска протеза 

Вклучува:  ексцизија на фиброзна капсула 

 
1759 Други постапки на дојка 
90720-00 Други постапки на дојка 

Инјекција на терапевтско средство во дојка 
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ПОГЛАВЈЕ 18 
 

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАДИОТЕРАПЕВТСКА ОНКОЛОГИЈА 
(БЛОКОВИ 1786-1799) 
 
ПРОЦЕДУРИ ЗА РАДИОТЕРАПЕВТСКА ОНКОЛОГИЈА 
▼0229 
 
ТЕРАПИЈА СО НАДВОРЕШНИ ЗРАЦИ 

 
1786 Површинска зрачна терапија 

15000-00 Зрачење, површинско, 1 поле 
15003-00 Зрачење, површинско, 2 или повеќе полиња 

 
1787 Ортоволтажна зрачна терапија 
15100-00 Зрачење, ортоволтажа, 1 поле 
15103-00 Зрачење, ортоволтажа, 2 или повеќе полиња 

 
1788 Мегаволтажна зрачна терапија 
 Вклучува: третман со фотонско и протонско зрачење 

15224-00 Зрачење, мегаволтажа, 1 поле, линеарен акцелератор со еден модалитет 
15239-00 Зрачење, мегаволтажа, 2 или повеќе полиња, линеарен акцелератор со 

еден модалитет 
Вклучува: ротациона терапија (линеарен акцелератор со еден модалитет) 

15254-00 Зрачење, мегаволтажа, 1 поле, линеарен акцелератор со двоен модалитет 
15269-00 Зрачење, мегаволтажа, 2 или повеќе полиња, линеарен акцелератор со 

двоен модалитет 
Вклучува: ротациона терапија (линеарен акцелератор со еден модалитет) 

 
1789 Друга мегаволтажна зрачна терапија 
▼0629  
15600-00 Стереотактичко зрачење ,една доза  

Стереотактичка радиохирургија,една доза 

15600-01 Стереотактичко зрачење , фракционирано 
Стереотактичка радиохирургија, фракционирана 

15600-02 Зрачење на половина тело 
15600-03 Зрачење на целото тело 
15600-04 Зрачење на целата кожа 

 
БРАХИТЕРАПИЈА СО ЗАТВОРЕНИ ИЗВОРИ 

 
1790 Брахитерапија, интракавитарна, гинеколошка 
 Забелешка: Брахитерапија означува вградување на имплант кој содржи радиоактивен извор. 

Вградувањето може да се изведе во канцерозна област или коронарна артерија за 
спречување на ре-стеноза. 
Апарат со пулсно дозирање (PDR – pulsed dose rate) овозможува радиоактивниот извор да 
биде активен во имплантот во времетраење од само 2-10 минути на час. Софистициран 
компјутерски систем го контролира движењето на радиоактивното “семе” низ имплантот. Ова 
значи дека се дава максимален третман на канцерозната област а истовремено се намалува 
дозата кон околните здрави ткива. 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• Планирање на брахитерапија (15536, 15539, 15541 [1799]) 

15303-00 Брахитерапија, интраутерина, мала брзина на доза (Low Dose Rate) 
15304-00 Брахитерапија, интраутерина, висока брзина на доза (High Dose Rate) 
15311-00 Брахитерапија, интравагинална, мала брзина на доза (Low Dose Rate) 
15312-00 Брахитерапија, интравагинална, висока брзина на доза (High Dose Rate) 
15319-00 Брахитерапија, комбинирана интраутерина и интравагинална, мала брзина 

на доза (Low Dose Rate) 
15320-00 Брахитерапија, комбинирана интраутерина и интравагинална, висока 
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брзина на доза (High Dose Rate) 

 
1791 Брахитерапија, други интракавитарни локализации 
▼0632 Вклучува: стереотактичка брахитерапија 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• дупчење (39012-00 [7]) 

• интракранијална стереотактичка локализација (40803-00 [1]) 
 
Не вклучува: кога се врши на гинеколошки локализации (види блок [1790]) 

90764-00 Брахитерапија, интракавитарна, мала брзина на доза (Low Dose Rate) 
90764-01 Брахитерапија, интракавитарна, висока брзина на доза (High Dose Rate) 

 
1792 Брахитерапија, друга 
 Вклучува: брахитерапија 

• интерстициска 
• интраваскуларна 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хируршка(и) интервенција(и) 

15327-00 Брахитерапија со привремена имплантација на еден извор со мала брзина 
на доза (Low Dose Rate) 

15327-01 Брахитерапија со привремена имплантација на еден извор со пулсно 
дозирање 

15327-06 Брахитерапија со привремена имплантација на еден извор со висока 
брзина на доза (High Dose Rate) 

15327-02 Брахитерапија со привремена имплантација на повеќе извори или 
волуменски имплант, мала брзина на доза (Low Dose Rate) 

15327-03 Брахитерапија со привремена имплантација на повеќе извори или 
волуменски имплант, пулсно дозирање 

15327-07 Брахитерапија со привремена имплантација на повеќе извори или 
волуменски имплант, висока брзина на доза (High Dose Rate) 

15327-04 Брахитерапија со вградување на траен имплант, помалку од 10 извори 
Не вклучува: простата (15338-00 [1792]) 

15327-05 Брахитерапија со вградување на траен имплант, 10 или повеќе извори 
Не вклучува: простата (15338-00 [1792]) 

15338-00 Брахитерапија со вградување на траен имплант, простата 
15360-00 Брахитерапија, интраваскуларна 

Вклучува: катетеризација 

 
1793 Отстранување на затворен радиоактивен извор 
15339-00 Отстранување на затворен радиоактивен извор 

Вклучува: отстранување на апликатор за око 

 
1794 Брахитерапија со површински апликатори 
15012-00 Брахитерапија на око со плочка од стронциум 
15012-01 Брахитерапија на око, озрачување на склера 
90766-00 Брахитерапија со површински апликатори, други локализации 

 
ОТВОРЕНИ РАДИОАКТИВНИ ИЗВОРИ (ИЗОТОПИ) 

 
1795 Примена на терапевтска доза на отворен радиоизотоп 
16012-00 Примена на терапевтска доза на фосфор 32  
16009-00 Примена на терапевтска доза на јод 131 
16003-00 Примена на терапевтска доза на итриум 90 
16018-00 Примена на терапевтска доза на 153 SM-Lexidronan 
16015-00 Примена на терапевтска доза на стронциум 89 
90960-00 Примена на терапевтска доза на други отворени радиоизотопи 
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ИЗРАБОТКА НА КАЛАПИ 

 
1796 Калапи за зрачење 
15342-00 Изработка и примена на калап за површинско зрачење 
15351-00 Изработка и примена на апликатор за зрачење на око 

 
1797 
 

Изработка и прилагодување на имобилизациски уреди или помагала 
за радиотерапија 

90765-00 Изработка и прилагодување на имобилизациски уред за радиотерапија, 
просто 
Вклучува:  потпирачи од пена 

90765-01 Изработка и прилагодување на имобилизациски уред за радиотерапија, 
средно ниво на сложеност 
Вклучува: аквапласт (термопластична) маска 

90765-02 Изработка и прилагодување на имобилизациски уред за радиотерапија, 
сложено 
Вклучува: вакуумски формиран имобилизатор 

90765-03 Изработка и прилагодување на блокови за радиотерапија по мерка на 
пациентот 

90765-04 Изработка и прилагодување на помагала за радиотерапија 
Вклучува: потпора за болус 
                  забни стентови 
              внатрешни штитови 

 
КОМПЈУТЕРИЗИРАНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
1798 Определување на поле на зрачење 
15500-00 Определување на поле на зрачење со симулатор, просто 

Вклучува: една област со едно поле или паралелни спротивни полиња 
15503-00 Определување на поле на зрачење со симулатор, средно ниво на 

сложеност 
Вклучува: една област со две или повеќе копланарни полиња кои се пресекуваат 

15506-00 Определување на поле на зрачење со симулатор, сложено 
Вклучува: полиња со неправилна форма за кои се потребни посебни блокови 
                  повеќе соседни области 
                  некопланарни полиња 

15506-01 Определување на поле на зрачење со КТ уред за таа намена 
Вклучува: полиња со неправилна форма за кои се потребни посебни блокови 
                  повеќе соседни области 
                  некопланарни полиња 

15506-02 Определување на поле на зрачење со радиотерапија со модулиран 
интензитет (IMRT) 
Вклучува: полиња со неправилна форма 
                  повеќе соседни области 
                  некопланарни полиња 

15509-00 Определување на поле на зрачење со дијагностички Рентген уред 
Вклучува: една област со едно поле или паралелни спротивни полиња 

 
1799 Дозиметрија на зрачење 
15518-00 Дозиметрија со користење на компјутер поврзан со КТ уред, проста 

Вклучува: една област со едно поле или паралелни спротивни полиња 
15521-00 Дозиметрија со користење на компјутер поврзан со КТ уред, средно ниво 

на сложеност 
Вклучува: една област со две или повеќе копланарни полиња кои се пресекуваат 

15524-00 Дозиметрија со користење на компјутер поврзан со КТ уред, сложена 
Вклучува: полиња со неправилна форма за кои се потребни посебни блокови 
                  повеќе соседни области 
                  некопланарни полиња 

15524-01 Дозиметрија со користење на компјутер поврзан со КТ уред, за 
радиотерапија со модулиран интензитет (IMRT)  
Вклучува: полиња со неправилна форма 
                  повеќе соседни области 
                  некопланарни полиња 

15527-00 Дозиметрија со користење на компјутер кој не е поврзан со КТ уред, проста 
Вклучува: една област со едно поле или паралелни спротивни полиња 
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15530-00 Дозиметрија со користење на компјутер кој не е поврзан со КТ уред, средно 
ниво на сложеност 
Вклучува: една област со две или повеќе копланарни полиња кои се пресекуваат 

15533-00 Дозиметрија со користење на компјутер кој не е поврзан со КТ уред, 
сложена 
Вклучува: полиња со неправилна форма за кои се потребни посебни блокови 
                  повеќе соседни области 
                  некопланарни полиња 

15536-00 Планирање на брахитерапија, просто 
Вклучува: мала брзина на доза и еден 

• интракавитарен апликатор 

• имплант со една рамнина 
15536-01 Планирање на брахитерапија, средно ниво на сложеност 

Вклучува: мала брзина на доза со 

• интракавитарен апликатор со повеќе извори 

• импланти со двојна рамнина 

15536-02 Планирање на брахитерапија, сложено 
Вклучува: висока брзина на доза 
                  мала брзина на доза со волуменски имплант 
                  пулсно дозирање 
 
Не вклучува: простата (15539-00 [1799]) 

15539-00 Планирање на брахитерапија на простата 
15541-00 Планирање на интраваскуларна брахитерапија 
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ПОГЛАВЈЕ 19 
 

НЕИНВАЗИВНИ, КОГНИТИВНИ И ДРУГИ ИНТЕРВЕНЦИИ, 
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (БЛОКОВИ 1820-
1922) 
 
 
Забелешка: Когнитивни интервенции – интервенции за кои се потребни когнитивни вештини како 

евалуација, едукација или советување (на пр. едукација за исхрана, нутритивна проценка, 
интервенција при криза, советување после губиток) 

 
Неинвазивни интервенции – терапевтски или дијагностички интервенции без дисрупција на 

епителот или навлегување во дел од телото или некоја телесна празнина (на пр. литотрипсија, 
хипербарна оксигенација, манипулација на фрактура, терапија со физички вежби). Да се 
забележи дека неинвазивни дијагностички интервенции со снимање/визуелизација (оние за кои 
не е потребна инцизија или навлегување во дел од телото) се класифицирани во Поглавје 20 – 
Услуги нa снимање/визуелизација 

 
Клиент – Изразот ‘Клиент’ кога се употребува низ ова поглавје, може да се однесува на пациент, 

член на фамилијата или некоја друга личност, блиска до пациентот. ‘Клиент’ генерално се 
употребува во еднина, но може да се однесува на индивидуален клиент или група 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
 
ПРОЦЕНКА, КОНСУЛТАЦИИ, ИНТЕРВЈУ, ПРЕГЛЕД, ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Забелешка: Проценка – собирање, евалуација и запишување на информации поврзани со проблемот на 

клиентот, функционалниот статус или ситуација низ употреба на когнитивни вештини и 
едноставни мерења (на пр. набљудување, земање на историја, антропометрија). Проценката 
се изведува со цел да се изврши дијагноза, скрининг, мониторирање, следење, преглед, 
менаџмент на случај или план за отпуштање од болница. Исто така, под Проценка се 
подразбира и развој на план и програма за третман / терапија, наложување на дијагностички 
тестови, препишување на лекови или опрема, помагала или уреди за помош/адаптација, 
упатување кон друга здравствена установа, консултација со друга здравствена установа 

 
Не вклучува: проценка или консултација со електроконвулзивна терапија (види блок [1907]) 
                       стоматолошки преглед (види блокови [450] до [452]) 
                       специфични дијагностички тестови, мерења, инвестигации или снимања, класифицирани на 

некое друго место (види Индекс) 

 
1820 Физиолошка проценка 

 Забелешка: Физиолошки испитувања за функционална проценка, како: земање историја, 
набљудување, инспекција, палпитација, перкусија, аускултација и други слични 
физички тестови 

 
Не вклучува: онаа која е дел од: 

• проценка на стареењето (96023-00 [1824]) 

• тестирање на развојот (96184-00 [1824]) 

• генетска проценка (96035-00 [1824]) 

• ментална и/или бихевиорална проценка (96175-00 [1823]) 

 
96008-00 Невролошка проценка 

 
96009-00 Проценка на функција на слух 

 
Не вклучува: онаа за проценување на потребата за помагало за помош во слушањето 
                         (96024-00 [1822]) 
 

96010-00 Проценка на функцијата голтање 
 

96011-00 Проценка на глас 
 

96012-00 Проценка на говор 
 

96013-00 Проценка на флуентност на говор 
 

96014-00 Проценка на комуникациски вештини 
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Забелешка: Проценка на комуникациски вештини (разбирање, изразување, препознавање) 
                        за вербален/невербален и пишан/непишан јазик 
 

96018-00 Васкуларна проценка 
 

96019-00 Биомеханичка проценка 
Проценка на рамнотежата (со тест на сензорна организација) 
Анализа на мобилноста/одењето 
Мускулоскелетна евалуација 
Проценка на држењето 
Опсег на движења/тестирање на мускулите (без уреди или опрема) 
 
Не вклучува: проценка на функционална мобилност во однос на околината на клиентот 

(96021-[1822]) 
                       опсег на движење/тестирање на мускулите со специјализирана опрема  
                         (96159-[1905]) 

 
96020-00 Проценка на интегритет на кожа 

Евалуација на: 

• лузна 

• кожна лезија 

• улцер 

• рана 
 

92001-00 Друга физиолошка проценка 
Општ физички преглед 
Преглед на новороденче 
 
Вклучува: основни физички мерења: 

• крвен притисок 
• висина/должина 

• температура 

• тежина 
 
Не вклучува: тестирање на развојот (96184-00 [1824]) 
                       физички преглед како дел од генетска проценка (96035-00 [1824]) 
 
 

1821 Преоперативна проценка на анестезија 

92500-00 Рутинска преоперативна анестезиолошка проценка 
 

92500-01 Пролонгирана преоперативна анестезиолошка проценка 
 

92500-02 Итна преоперативна анестезиолошка проценка 
 

1822 Проценка на лична грижа и други дневни/самостојни активности 

96021-00 Проценка на способност за самостална грижа 
Проценка на секојдневните животни активности 
Проценка на: 

• бањање/туширање 

• миење заби 

• облекување 

• јадење 

• хранење 

• функционална комуникација 

• грижа 

• мобилност во рамките на околината 

• одење во тоалет 
• миење коса 
 
Не вклучува: проценка на: 

• стареење (96023-00 [1824]) 

• земање храна (диетално) (нутритивно) (96026-00 [1822]) 

• одржување на здравјето или опоравување (96022-00 [1822]) 

• менаџмент на домот (96028-00 [1822]) 
 

96022-00 Проценка на одржување на здравјето или опоравување 
Проценка на способност за справување со: 

• прилагодување на болест или состојба и на нејзините клинички и функционални 
импликации 

• ставање завои или гази 

• дијагностичко тестирање/мониторирање (за состојби како што се ампутирани екстремитети, 



 Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани на друго место 

 363 

астма, дијабет) 
• грижа или хигиена за нозе/стапала (буниони) (прсти на нозете) (чиреви) 

• орална хигиена 

• самопреглед (гради) (гениталии) 

• самоинјектирање 

• грижа за стома 
 
Забелешка: Проценка на способноста на клиентот да изведува активности поврзани со 

одржување на неговото здравје; превентивни мерки како на пр: самопреглед, 
или мерки за одржување, како на пр. преврзување на улцер на нога/стапало, 
следење на ниво на глукоза при дијабет или витален белодробен капацитет при 
астма 

 
Не вклучува: проценка на следење на режим на медикаментна терапија (96027-00 [1822]) 
 

96024-00 Проценка на потреба за уред, помагало или опрема за помош или 
прилагодување 
Земање мерки за уред, помагало или опрема за помош или прилагодување 
Препишување на уред, помагало или опрема за помош или прилагодување 
 
Забелешка: За списокот на уреди, помагала или опрема за помош или прилагодување види 

блок [1870] 
 

96025-00 Ревизија на уред, помагало или опрема за помош или прилагодување 
Евалуација на уред, помагало или опрема за помош или прилагодување 
 
Забелешка: За списокот на уреди, помагала или опрема за помош или прилагодување види 

блок [1870] 
  
Не вклучува: она со местење, регулирање или поправка (96092-00 [1870]) 
 

96026-00 Проценка на исхрана / дневен внес на храна  
 
Забелешка: Евалуација на нутритивниот статус на клиентот за да се одреди дали внесот на 

калории ги задоволува метаболичките потреби или за да се одреди квалитетот 
и составот на исхраната и нејзиното влијание врз здравјето 

 

96027-00 Проценка на земање на препишани лекови и самомедикација 
Следење на лекувањето со лекови 
Проценка на ракувањето со лекови 
Ревидирање на медикаментозниот третман 
 
Вклучува: историја на земање на лекови 
 
Забелешка: Проценка на медикаментен третман вклучува и ревизија на моменталниот 

медикаментен режим на клиентот, за да се одреди најсоодветниот режим и 
способноста на клиентот да ги употребува лековите безбедно. Тоа вклучува 
земање на точна историја на медикаментен третман (препишани лекови, OTC 
лекови и помошни лековити средства како хербални, хомеопатски и витамински 
продукти т.е. самостојно избрани лекови). Тоа исто така вклучува и 
консултација со или проследување на планот за медикаментната терапија до 
друга здравствена установа/доктор.  
Мониторирањето на лековите вклучува и запишување/преглед и 

интерпретирање на резултатите, детектирање, пријавување и справување со 
несаканите дејства од лековите. Тоа не вклучува советување, едукација или 
препораки за превенција или други аспекти поврзани со справувањето со 
несаканите дејства на лековите или препораки за режимот на медикаментна 
терапија – види Советување и едукација 

 
 Не вклучува:  проценка на употреба на недозволени супстанци (96034-00 [1823]) 
 

96028-00 Проценка на менаџмент на домот 
Проценка на вештини/справување со: 

• чистење 

• заштеда на енергија 

• работа во градината 

• чување/одржување на куќата 

• перење алишта 

• подготовка на оброк 
• безбедносни процедури во и околу домот 
• купување 
 

96029-00 Проценка на менаџмент на финансиите 
Проценка на вештини/справување со домашните финансии 
Проценка на менаџмент со пари 
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96030-00 Проценка на животната и работната средина 
Кариера 
Возење 
Вработување 
Ергономија 
Домашна околина 
Сместување/дом                  Проценка 
Легални аспекти 
Слободно време 
Игра 
Школска средина 
Транспорт 
Работна средина 
 
Забелешка: Проценка на околината на клиентот за да се одреди неговата продуктивност, 

пристапноста до него, соодветноста или способноста на клиентот да 
функционира во рамките на неговата средина. 

 
Не вклучува: проценка на клиентот да функционира социјално во рамките на неговата 

средина (96032-00 [1823]) 
  проценка на способноста за менаџмент со финансии (96029-00 [1822]) 
  проценка на способноста за менаџмент на домот (96028-00 [1822]) 

 

96031-00 Проценка на родителски вештини 
Проценка на родителски вештини: 

• за родители со пречки во развојот или родители кои имаат дете со пречки во развојот 
• во однос на секојдневните рутински активности, навиките на детето за спиење и јадење 

• за одредување на погодноста за посвојување на дете или грижа 
 

1823 Ментална/бихевиорална или психосоцијална проценка 

96175-00 Ментална/бихевиорална проценка 
Проценка на когнитивно или извршно функционирање 
Проценка на менталната компетентност 
 
Забелешка: Ментална и/или бихевиорална проценка може да вклучи општо интервју 

(дијагностичко) и евалуација; 
психијатриска/психолошка/психосоцијална/физиолошка историја; физиолошко 
испитување; (Мини) ментално испитување на состојбата; употреба на 
прашалници и потсетници за проценка, 
невропсихолошки/психолошки/психометрички тестови; и мерење на крајните 
резултати. 

 
Не вклучува: проценка на когнитивната функција како дел од тестирањето на развојот  

(96184-00 [1824]) 
 

96032-00 Психосоцијална проценка 
 
Забелешка: Психосоцијална проценка – евалуација на проблемот(ите) на клиентот или 

неговото функционирање во рамките на контекстот на неговата социјална 
ситуација. Вклучува испитување на психосоцијалните потреби, капацитетите за 
справување, личните/ситуационалните ресурси за прилагодување 

 
Не вклучува: проценка на прилагодување на болест/состојба (96022-00 [1822]) 
                       онаа која е дел од: 

• проценка на  стареење (96023-00 [1824]) 

• проценка на земање алкохол и други дроги (96034-00 [1823]) 

• тестирање на развојот (96184-00 [1824]) 

• ментална или бихевиорална проценка (96175-00 [1823]) 

 
96034-00 Проценка на земање алкохол и други дроги 

 
Вклучува: психосоцијална проценка 
 
Забелешка: Проценка на употребата на алкохол и други непрепишани (нелегални) 

лекови/дрога од страна на клиентот, со фокус на развивање на план за 
третман, со цел редукција на штетата која резултира од употребата на алкохол 
или друг лек/дрога  

 
Не вклучува: проценка на земање на препишани лекови/самомедикација (96027-00 [1822]) 

 
1824 Друга проценка, консултација, интервју, преглед или евалуација 

96035-00 Генетска проценка 
Генетско следење 
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Вклучува: општ физички преглед 
 
Забелешка: Проценка на генетската историја на клиентот со конструкција на семејно стебло 
 

96184-00 Тестирање на развојот 
Испитување на растот и развојот 
 
Забелешка: Проценка на моторната, јазичната, социјалната, когнитивната и функцијата за 

прилагодување со стандардизирани развојни инструменти 
 

96023-00 Проценка на стареењето 
 
Вклучува: физиолошка и психосоцијална проценка 
 
Забелешка: Евалуација на способноста на клиентот да се справи со карактеристиките на 

процесот на стареење, изведена особено со цел да се направи разлика помеѓу 
ефектите од стареењето и ефектите на патологијата, со цел да се одреди 
најсоодветната грижа или третман за клиентот. 

 
96186-00 Религиозна проценка 

 
Забелешка: Проценка на духовната/религиозната добросостојба, потреби и ресурси на 

клиентот.  
 

96037-00 Друга проценка, консултација или евалуација 
Проценка, неспецифицирана на друго место 
Консултација, неспецифицирана на друго место 
Евалуација, неспецифицирана на друго место 
Интервју, неспецифицирана на друго место 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – НЕРВЕН СИСТЕМ 
 
1825 Електроенцефалографија (EEG) 

11000-00 Електроенцефалографија (EEG) 
 

11003-00 Електроенцефалографија (EEG) во времетраење од 3 или повеќе часа 
 

11006-00 Темпоросфеноидална електроенцефалографија (EEG) 
 

11009-00 Електрокортикографија 
Електроенцефалографија на церебралниот кортекс 
 

92011-00 Видео- и радио- мониторирање на електроенцефалограм (EEG) на 
далечина 
 
Забелешка: Да се назначи само за мониторирање во времетраење од 24h или подолго 
 

1826 Невромускулна електродијагноза 

 EMG (електромиографија): 

• на еден или повеќе мускули 

• со употреба на концентрични иглени електроди 
Испитување на невромускулната спроводливост 
 

11012-00 Електромиографија (EMG) 
 
Не вклучува: онаа на пелвичното дно и мускулите на аналниот сфинктер (11833-01 [1859]) 

 
11021-00 Електромиографија со квантитативна компјутеризирана анализа  

 
Не вклучува: онаа на пелвичното дно и мускулите на аналниот сфинктер (11833-01 [1859]) 
                       онаа со испитување на репетитивната невромускулна спроводливост 
                          (11021-02 [1826]) 

 
11012-01 Студии на спроводливост на еден нерв 

 
11012-02 Студии на спроводливост на еден нерв со помош на електромиографија 

 
Не вклучува:  испитување на репетитивна невромускулна спроводливост  
                          (11021-01, 11021-02 [1826]) 
                       онаа на поединечни нервни влакна и мускули (11018-02 [1826]) 

 
11015-00 Студии на спроводливост на два или три нерви 
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11015-01 Студии на спроводливост на два или три нерви со помош на 
електромиографија 
 
Не вклучува: испитување на репетитивна невромускулна спроводливост  
                          (11021-01, 11021-02 [1826]) 
 

11018-00 Студии на спроводливост на четири или повеќе нерви 
 

11018-01 Студии на спроводливост на четири или повеќе нерви со помош на 
електромиографија 
 
Не вклучува: испитување на репетитивна невромускулна спроводливост  
                          (11021-01, 11021-02 [1826]) 

 
11018-02 Студии на спроводливост со електромиографија на поединечни нервни 

влакна и мускули 
 

11021-01 Репетитивни невромускулни студии на спроводливост  
 

11021-02 Репетитивни невромускулни студии на спроводливост со помош на 
електромиографија со квантитативна компјутерска анализа  
 

1827 Испитување на централен нервен систем со евоцирани одговори 

  
Вклучува: она со компјутеризирани техники на упросечување 
 
Забелешка: Едно испитување – 1 стимулус во 1 момент 

 Второ или понатамошно испитување – различни стимулуси во ист момент или 
друг момент на стимулација 

  
Не вклучува: она кое вклучува аудиометрија (види блок [1839]) 
 

11024-00 Испитување на централниот нервен систем со евоцирани одговори, 1 или 2 
студии 
 

11027-00 Испитување на централниот нервен систем со евоцирани одговори, 3 или 
повеќе студии 
 

1828 Испитување на сонот 
12203-00 Полисомнографија 

Полисомнографија за испитување на апнеа при спиење 
 
Забелешка: Испитување на апнеа при спиење – вклучува континуирано мониторирање на 

сатурацијата со кислород и на дишењето, со користење на повеќеканален 
полиграф (полисомнограм) и запишување на EEG, EOG, субментално EMG, 
антериорни тибијални респираторни движења, проток на воздух, оксигенска 
сатурација и ECG. 

 

92012-00 Други функциски тестови на пореметување на сон 
Тест на мултипна спиечка латентност (MSLT) 
 

1830 Други дијагностички невролошки тестови, мерења или испитувања 

92013-00 Интракаротиден амобарбитален тест 
WADA активациски тест 
 
Вклучува: ангиограм 
                  електроенцефалограм (ЕЕG) 
 
Забелешка: Изведен за да се испита јазикот и меморијата на двете хемисфери во мозокот 
 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – ОКО И ПРИПОЈНИ 
ДЕЛОВИ 
 
1831 Мерење или истражување на визуелната функција 

96038-00 Мерење на острина на вид 
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96039-00 Тест на осетливост на контрасти 
 

92018-00 Студија за осетливост на бои 
 

11211-00 Студија за адаптација во темно 
Адаптометрија за темно 
 

1832 Периметрија 

 Испитување на визуелно поле 
 

96040-00 Мануелна периметрија, еднострано 
 

96041-00 Мануелна периметрија, двострано 
 

11224-00 Целосна квантитативна компјутеризирана периметрија, еднострано 
  

11221-00 Целосна квантитативна компјутеризирана периметрија, двострано  
 

1833 Мерење на акомодација или рефракција 

96042-00 Мерење на акомодација 
 

96043-00 Мерење на рефракција 
 

1835 Други дијагностички офталмолошки тестови, мерења или испитувања 

11200-00 Провокациски тест за глауком 
 
Вклучува: пиење на вода 

 
11203-00 Тонографија за глауком 

 
Вклучува: онаа со употреба на уред за електрична тонографија, која продуцира следење со 

директно забележување. 

 
92016-00 Тонометрија 

Мерење на интраокуларен притисок 
 

11204-00 Електроретинографија (ERG) 
 
Не вклучува: електроретинографија со примерок (11210-00 [1835]) 
 

11205-00 Електроокулографија (EOG) 
 

11210-00 Електроретинографија со примерок 
 

92015-00 Видни евоцирани потенцијали (VEP) 
 

11212-00 Преглед на очно дно 
 
Вклучува: офталмоскопија со интравенско инјектирање на боја 

 
11235-00 Преглед на око со цитолошки одраз на корнеа  

 
96044-00 Мерење на окуларен мотилитет и бинокуларна функција 

 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – УВО, НОС, УСТА И 
ГРЛО 
 
Не вклучува: стоматолошки дијагностички тестови, мерење или испитувања (види блокови [451] и [452]) 
 

1836 Тестови на аудиторна функција 

 Аудиометрија со чист тон 
 

11309-00 Аудиометрија со воздушна спроводливост, стандардна техника  
 

11309-01 Аудиометрија со воздушна спроводливост, со употреба на визуелно 
појачување  
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11312-00 Аудиометрија со воздушна и коскена спроводливост, стандардна техника  
 

11312-02 Аудиометрија со воздушна и коскена спроводливост, со употреба на 
визуелно појачување 
 

1837 Говорна аудиометрија 

 Не вклучува: онаа која вклучува тестови на централна аудиторна функција (види блок [1838]) 
 

11315-01 Тест на разликување на говор 
Прагови на говор: 

• свесност 
• детекција 

• најудобни нивоа (MCL) 

• примање 
 

11315-02 Тест на разликување на говор со позадинска бука  
 

96045-00 Тест на повторувачки говор 
 

1838 Говорна аудиометрија вклучувајќи тестови на централна  

 аудиторна функција 
 
Не вклучува: тест на разликување на маскирачко ниво  (96057-00 [1842]) 
 

96046-00 Тест на растегнување на зборовите (SSW)  
 

96047-00 Тест на филтриран говор 
 

96048-00 Тест на идентификација на синтетичка реченица (SSI) 
 

96049-00 Тест на фузија на зборовите 
 

1839 Аудиторни евоцирани потенцијали 

11300-00 Аудиометрија со евоциран одговор од мозочно стебло 
 

96173-00 Аудиометрија со електричен аудиторен одговор на мозочно стебло  
 

96050-00 Аудиометрија со кортикални евоцирани потенцијали  
 

96051-00 Евоцирани потенцијали во мирување 
 

1840 Електрокохлеографија 

11303-00 Електрокохлеографија со екстратимпаничен метод  
 

11304-00 Електрокохлеографија со транстимпаничен метод  
 
Вклучува: вградување на електроди низ тимпаничната мембрана 
 

1841 Импедантна аудиометрија 

11324-00 Тимпанометрија со стандарден пробен тон  
 

11324-01 Тимпанометрија со високофрекфентен пробен тон  
 

96052-00 Праг на акустичен рефлекс  
 

96053-00 Оштетување на акустичен рефлекс 
 

96054-00 Тест на дисфункција на ефстахиева туба  
 

1842 Психоакустични тестови 

96055-00 Тест на краток пораст на индексот на сензитивност (SISI) 
 

96056-00 Алтернирачки биаурален тест на рамнотежа на гласност (ABLB) 
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96057-00 Тест на разликување на маскирачко ниво  
 

96058-00 Тест на оштетување на тонот 
 

96059-00 Други психоакустични тестови 
Психоакустични тестови: 

• мерење на нивоа на поднесување на гласност (LDL) 

• употреба на промоторна стимулација 
 

1843 Друга аудиометрија 

11321-00 Мерење на глицерол индуцирани кохлеарни функционални промени  
Тестови на Klockoff  
 

11306-00 Друга аудиометрија 
 

1844 Евалуација на отоакустични емисии 

  

11332-00 Проценка на клик-евоцирани отоакустични емисии  
 

11332-01 Проценка на отоакустични емисии на искривеност на продукт 
 

11332-02 Проценка на други отоакустични емисии 
 

1845 Тестови на вестибуларна функција 

11333-00 Топлински тест на лавиринт 
Окуловестибуларен тест 

 
11336-00 Симултан битермален топлински тест на лавиринт 

Симултан битермален окуловестибуларен тест 

 
11339-00 Електронистагмографија (ENG) 

 
96063-00 Евалуација на вестибуларна функција со помош на ротирачка столица 

 
Вклучува: супресија на фиксација 

 едноставна хармонична акцелерација 
 спонтан нистагмус 
 трапезоиди 

 

96064-00 Други тестови на вестибуларна функција 
 

1846 Други дијагностички тестови, мерења или испитувања на  

 уво, нос, уста и грло 

96065-00 Мерење или маскирање на шум (тинитус) 
 

92026-00 Студии на функција на нос 
Риноманометрија 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – РЕСПИРАТОРЕН 
СИСТЕМ 
 
1847 Мерење на сила на респираторен мускул 

11503-00 Мерење на сила на респираторни мускули вклучувајќи трансдијафрагмални 
или езофагеални притисоци  
 

11503-01 Мерење на сила на респираторни мускули при различни белодробни 
волумени  
 
Вклучува: она на инспираторни и експираторни мускули 

 
11503-02 Мерење на издржливост или заморливост на респираторни мускули 

 
11503-03 Мерење на сила на респираторни мускули пред и после интравенска 

инјекција на плацебо и антихолинергични лекови  
 
 



 Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани на друго место 

 

 

370  

1848 Тестирање со вежбање за проценка на респираторен статус 

11503-04 Тестирање со вежбање заради проценка на респираторниот статус 
Тестирање со вежбање со зголемување на товарот со мониторирање на вентилаторниот и 

срцевиот одговор во мирување, за време на вежбање и при одмор 

 
11503-05 Спирометрија со тестирање со вежбање  

 
Забелешка: Изведено за испитување на астма 

 
1849 Друго мерење на респираторна функција  

11503-06 Мерење на функција на nervus frenicus 
 

11503-07 Мерење на пулмонална дистензибилност   
 
Вклучува: мерење на: 

• белодробен волумен 

• езофагијален притисок 
 
Не вклучува: мерење на вкупен белодробен волумен (11503-12 [1849]) 

 
11503-08 Проценка на артерискиот притисок на јаглерод диоксид или кардијален 

аутпут, метод rebreathing 
 

11503-09 Мерење на отпор на предни носници или фаринкс 
 

11503-10 Мерење на размена на гасови 
Мерење на размена на гасови кое вклучува симултано собирање на артериска крв и издишен 

воздух со мерење на парцијалните притисоци на кислородот и јаглероддиоксидот во 
воздухот и крвта 

 
Не вклучува: интра-артериска канулација за гасна анализа на крв (13842-00 [1858]) 

 
11503-11 Мерење на дифузен капацитет на јаглерод моноксид 

 
Не вклучува: интра-артериска канулација за гасна анализа на крв (13842-00 [1858]) 

 
11503-12 Мерење на вкупен белодробен волумен 

Мерење на апсолутен белодробен волумен 

 
11503-13 Мерење на дишен или пулмонален отпор 

 
Вклучува: мерење на сложен акциски потенцијал на дијафрагма 
                  перкутана стимулација 

 
11503-14 Мерење на вентилационен и/или оклузиски притисок, како одговор на 

прогресивна хиперкапнија и хипоксија  
 

11503-15 Мерење на односот вентилација/перфузија, со користење на техники на 
мултипна елиминација на инертни гасови  
 

11512-00 Континуирано мерење на односот меѓу протокот и волуменот за време на 
издишување или вдишување  
Однос проток-волумен 

 
11503-16 Континуирано мониторирање на пулмонална функција во тек на 6 или 

повеќе часа 
 
Не вклучува: она во тек на помалку од 6 часа – кодот се изостава 

 
11503-17 Провокациско тестирање на инхалација 

 
Вклучува: конструирање на крива на зависност меѓу дозата и одговорот  

постбронходилататорна спирометрија 
препровокациска спирометрија 
употреба на: 

• холин 

• хистамин 



 Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани на друго место 

 371 

• неизотонични течности 

• сензитизирачки агенси 

 
11503-18 Тест на дистрибуција на вентилација 

 
Вклучува: инхалација на инертен гас 

 
11503-19 Симулиран висински тест 

 
Вклучува:    изложување на микстури на хипоксичен гас 

мерење на: 

• пулс 

• сатурација со кислород 

• вентилација 
набљудување на ефектот на дополнителниот кислород 

 
11500-00 Бронхоспирометрија 

 
Вклучува: гасна анализа 

 
11506-00 Други мерења на респираторна функција 

Тестови на респираторна функција, неспецифицирани на друго место  
Спирометрија, неспецифицирана на друго место 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – КАРДИОВАСКУЛАРЕН 
СИСТЕМ 
 
1850 Мониторирање на васкуларен притисок 

11600-00 Мониторирање на крвен притисок во срцеви празнини  
 

11600-01 Мониторирање на пулмонален артериски притисок  
 
Не вклучува: следење на wedge притисокот во пулмоналната артерија (13818-00 [657]) 
                       она со Swan-Ganz катетер (13818-00 [657]) 

 
11600-02 Мониторирање на централен венски притисок 

 
11600-03 Мониторирање на системски артериски притисок  

 
1851 Преглед и снимање на изглед на бранови на интракранијална  

 артериска циркулација 
 
Вклучува: Доплер снимања: 

• континуиран бран (CW Доплер) 

• пулсирачки Доплер 

 
11614-00 Преглед и снимање на изглед на бранови на интракранијална артериска 

циркулација со употреба на транскранијален Доплер 
Испитување и забележување на изглед на бранови на каротидните и вертебралните крвни 
садови 

 
1852 Преглед и снимање на изглед на бранови на периферни  

 крвни садови 

11602-00 Преглед и снимање на изглед на бранови на периферни вени во еден или 
повеќе екстремитети во состојба на одмор, со употреба на CW Доплер или 
пулсен Доплер 
 
Вклучува: употреба на интермитентна компресија на екстремитети и/или Valsava маневри 

 
11604-00 Преглед и снимање на изглед на бранови на периферни вени во еден или 

повеќе екстремитети, со употреба на плетизмографија 
 
Вклучува: плетизмографија: 

• воздушна 

• мерење на истегнување 

• венска оклузија 

 
11605-00 Преглед и снимање на изглед на бранови на периферни вени во долни 

екстремитети за време и после физички вежби, со употреба на 
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инфрацрвена фотоплетизмографија 
 
Вклучува:  она со или без суперфициелна венска оклузија 
 
Не вклучува: она со употреба на плетизмографија (воздушна) (со мерење на истегнување) 

(со венска оклузија) (11604-00 [1852]) 
 

11610-00 Мерење на систолни артериски притисочни индикатори билатерално и 
проценка на изглед на артериски бранови во долни екстремитети 
 
Вклучува: мерење со: 

• Доплер 

• плетизмографија  
 

11611-00 Мерење на систолни артериски притисочни индикатори билатерално и 
проценка на изглед на артериски бранови во горни екстремитети 
 
Вклучува: мерење со: 

• Доплер 

• плетизмографија  
 

11612-00 Мерење на систолни артериски притисочни индикатори билатерално во 
состојба на одмор и после физички вежби во долни екстремитети 
 
Вклучува: мерење на вежби со користење на: 

• велосипед 

• лента за трчање 
 мерење со: 

• Доплер 

• плетизмографија  
 

1853 Амбулантска континуирана електрокардиографија (ЕCG) 

  
Вклучува: интерпретација и известување за записите 
                  анализа на основа на микропроцесор 
 
Не вклучува: она во времетраење од помалку од 12 часа – кодот се изостава 
 

11708-00 Амбулантско континуирано ECG снимање 
 

11709-00 Холтер амбулантско континуирано ECG снимање 
 
Вклучува: она со користење на систем способен за суперимпозиција и отворено печатење на 

сите податоци      
 

1854 Амбулантска електрокардиографија (ЕCG) активирана  

 од страна на пациент 
 
Вклучува: снимање на единечен или мултипен настан 
                  користење на loop снимач (рекордер) на меморија 

 
11710-00 Амбулантски ECG активиран од страна на пациент, снимање најмалку 20 

секунди пред и 15 секунди после секое активирање 
 

11711-00 Амбулантски ECG активиран од страна на пациент, снимање најмалку 30 
секунди после секое активирање 
 

96194-00 Мониторирање на срцев настан активиран од страна на пациент  
Електронски анализи на имплантиран loop снимач (рекордер), активиран од страна на 

пациентот   
 
Вклучува: клинички преглед и интерпретација на податоците од ECG  
                 репрограмирање на уредот за мониторирање 
                 пронаоѓање на веќе запишани и снимени податоци од ECG 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• вградување, отстранување или ревизија на уред за мониторирање (види блок [1604]) 
 

1855 Друга електрокардиографија (ECG) 

 Не вклучува: амбулаторно ECG  
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                        (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854]) 
                       она за кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857]) 
 

11713-00 ECG снимање со просечен сигнал 
 
Вклучува: анализа, интерпретација и известување на снимањата 
                 она кое вклучува не повеќе од 300 удари, со употреба на барем 3 мерни вода, со 

добивање на податоци на не помалку од 1000 Hz, на најмалку 100QRS комплекси 
 

11700-00 Друга електрокардиографија (ECG) 
 
Не вклучува: онаа која вклучува помалку од 12 мерни вода – кодот се изостава 
 

1856 Тестирање на имплантиран срцев пејсмејкер и/или дефибрилатор 

  
Вклучува: електрокардиографија 
                 испитување / тестирање 
                 мерење на стимулус: 

• амплитуда 

• стапка 

• длабочина 
                 репрограмирање 
                 телеметрија 
                 тестирање на пулсниот генератор или електродата 
 

11721-00 Тестирање на атриовентрикуларен (АВ) имплантиран пејсмејкер 
  

11721-01 Тестирање на имплантиран пејсмејкер зависен од ритамот 
 

11721-02 Тестирање на антитахикардијален имплантиран пејсмејкер 
 

11718-00 Тестирање на друг имплантиран пејсмејкер 
Тестирање на имплантиран срцев уред, неспецифицирано поинаку 
 

90234-00 Тестирање на имплантиран кардиовертер дефибрилатор 
Тестирање на автоматски имплантибилен кардиовертер дефибрилатор (AICD) 
 
Не вклучува: тестирање на кардиовертер дефибрилатор со вграден пејсмејкер (11718-00, 

11721 [1856]) 
                        она изведено со: 

• електрофизиолошко испитување (38212-00 [665]) 

• иницијално вградување – кодот се изостава 
 

1857 Други кардиоваскуларни дијагностички тестови, мерења  

 или испитувања 

11615-00 Мерење на дигитална температура 
 
Вклучува: мерење на температура пред и после ладен стрес тест 
 

11715-00 Индикаторски тест со дилуција на крвна боја 
 

11724-00 Тестирање на клупа со наклон кон исправена положба 
 
Вклучува: мониторирање на крвен притисок 
                  континуирано ECG мониторирање 
                  снимање на параметрите 
 
Забелешка: Изведено за испитување на синкопа 
 

11712-00 Кардиоваскуларен стрес тест 
Masters’ тест со два степена на оптоварување 
Повеќеканално ECG мониторирање и снимање за време на вежбање или фармаколошки 
стрес 
Стрес тест со талиум 
 
Вклучува: континуирано мониторирање на крвен притисок 
                 мерење на вежби со користење на: 

• велосипед 

• степер 

• лента за трчање 
                 снимање на други параметри 
                 ECG во мирување 
 

92056-00 Мониторирање на кардијален аутпут или крвен проток, кое не е 
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класифицирано на друго место  
 

92057-00 Телеметрија 
Електрографско мониторирање 
 
Не вклучува: она за тестирање на срцев дефибрилатор или пејсмејкер (види блок [1856]) 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – КРВ И КРВОТВОРНИ 
ОРГАНИ 
 
1858 Дијагностички тестови, мерења или испитувања, крв  

 и крвотворни органи 

13839-00 Собирање на крв во дијагностички цели 
 
Вклучува: она со артериска пункција 
 
Не вклучува: собирање на крв за трансфузија (13709-00 [1891]) 
                       хемафереза: 

• донор (13755-00 [1892]) 

• терапевтска (13750-00 [1892]) 
интра-артериска канулација за гасна анализа на крв (13842-00 [1858]) 
она кај новороденче (13312-00 [1858]) 
 

13312-00 Собирање на крв во дијагностички цели кај новороденче 
 
Забелешка: Новороденче – живо родено дете, помладо од 28 дена  
 

13842-00 Интраартериска канулација за гасни анализи на крв 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – ДИГЕСТИВЕН 
СИСТЕМ 
 
1859 Дијагностички тестови, мерења или испитувања на  

 дигестивен систем 
 
Не вклучува: гастроинтестинални нуклеарно-медицински процедури без снимање (12506-00, 

12509-00 [1863]) 
 

11800-00 Тест на мотилитет на езофагус 
Манометриски тест на мотилитет на езофагус 
 

11810-00 Мерење на гастро-езофагијален рефлукс вклучувајќи и 24 часовно 
мониторирање 
 
Вклучува: анализа 
                 интерпретација 
                 известување 
 
Не вклучува: она со pH мониторирање пократко од 24 часа – кодот се изостава 
 

11830-00 Анална манометрија 
 
Забелешка: Изведена за дијагноза на абнормалности на пелвично дно 
 

90770-00 Тестирање на имплантиран анален пејсмејкер 
 
Вклучува: мерење на стимулус: 

• амплитуда 

• стапка 

• длабочина 
репрограмирање 
тренинг 

 
Не вклучува: она со инцизија (90769-01 [940]) 
 

11830-01 Мерење на аноректален осет 
 
Забелешка: Изведено за дијагноза на абнормалности на пелвично дно 
 

11830-02 Мерење на ректосфинктеричен рефлекс 
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Забелешка: Изведено за дијагноза на абнормалности на пелвично дно 
 
Не вклучува: она со електромиографија (11833-01 [1859]) 

 
11833-00 Мерење на моторичка латентност на пудендален и спинален нерв   

 
Забелешка: Изведено за дијагноза на абнормалност на пелвично дно и мускули на сфинктерот 
 

11833-01 Електромиографија на пелвично дно и мускули на анален сфинктер 
 

92091-00 Тест на желудочна секреција 
 
Забелешка: инјектирање на стимуланс на желудочна секреција 
 

30493-00 Билијарна манометрија 

 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА – ГЕНИТОУРИНАРЕН 
СИСТЕМ 
 
1860 Цистометрографија 

11903-00 Цистометрографија 
 

11912-00 Цистометрографија со мерење на ректален притисок 
 
Не вклучува: она со: 

• било какво друго симултано мерење (11917-00 [1860]) 

• цистоуретрографија со мокрење на контрастот (11919-00 [1860]) 
 

11915-00 Цистометрографија со електромиографија на уретрален сфинктер 
 
Не вклучува: она со: 

• било какво друго симултано мерење (11917-00 [1860]) 

• цистоуретрографија со мокрење на контрастот (11919-00 [1860]) 

 
11917-00 Цистометрографија со едно или повеќе мерења 

Цистометрографија со било кое мерење на: 

• ректален притисок 
• профилометрија на уретрален притисок 
• електромиографија на уретрален сфинктер 

• проток на урина 
 
Вклучува: Цистометрографија со: 

• мерење само на ректален притисок (11912-00 [1860]) 

• само електромиографија на уретрален сфинктер (11915-00 [1860]) 
 

11919-00 Цистометрографија со цистоуретрографија со мокрење на контраст 
Цистометрографија со цистоуретрографија со мокрење на контраст со било кое мерење на: 

• ректален притисок 
• профилометрија на уретрален притисок 
• електромиографија на уретрален сфинктер 

• проток на урина 
 
Вклучува: снимање 

 
1861 Профилометрија на уретрален притисок 

 Не вклучува: она со цистометрографија (11917-00, 11919-00 [1860]) 
 

11906-00 Профилометрија на уретрален притисок (UPP) 
 

11909-00 Профилометрија на уретрален притисок (UPP) со електромиографија на 
уретрален сфинктер 
 

1862 Други генитоуринарни дијагностички тестови, мерења  

 или испитувања 

92130-00 Папаниколау тестирање (PAP) 
PAP тест 
 

11900-00 Студија на проток на урина 
Мерење на проток на урина (UFR) 
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Вклучува: мерење на пикот на протокот на урина 
 
Не вклучува: она со цистометрографија (11917-00, 11919-00 [1860]) 
 

11921-00 Тест на испирање на мочен меур 
 
Забелешка: Изведено за локализирање на уринарна инфекција 
 

92128-00 Студија на уринарна манометрија 
Манометрија преку: 

• уретрален катетер 

• нефрострома 

• пиелостома 

• уретеростома 

 
ДРУГИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ, МЕРЕЊА ИЛИ ИСПИТУВАЊА  
 
1863 Нуклеарна медицина (без визуелизација/снимање) 

12500-00 Проценка на волумен на крв со постапки од нуклеарна медицина 
 
Вклучува: скрининг тест за еритроцити, волумен 

51
Cr 

 

12503-00 Тест на преживување на еритроцити со помош на радиоактивно 
превземање 
 

12503-01 Кинетичен тест за железо 
 

12506-00 Проценка на губиток на крв низ гастроинтестинален тракт со постапки на 
нуклеарна медицина  
 
Вклучува: анализа на примероци од фецес 
 
Не вклучува: испитување на хеморагија од црева (61364-00 [2007]) 
 

12509-00 Проценка на губиток на протеини низ гастроинтестинален тракт со постапки 
на нуклеарна медицина  
 

12512-00 Радиоактивен Б12 апсорпционен тест, 1 изотоп 
 

12515-00 Радиоактивен Б12 апсорпционен тест, 2 изотопи 
 

12518-00 Студија на тироидно превземање 
 
Вклучува: она со користење на проба 
 
Не вклучува: она со снимање (61473-00 [2014]) 
 

12521-00 Студија на ослободување на перхлорат 
 

12524-00 Тест на бубрежна функција со помош на постапки на нуклеарна медицина 
Испитување на ренален клиренс 
 

12530-00 Преглед на цело тело со постапки на нуклеарна медицина 
 
Не вклучува: испитување на цело тело со употреба на: 

• маркирани клетки со технициум (61433-00, 61434-00 [2012]) 

• галиум (61429-00, 61430-00 [2012]) 

• јод (61426-00 [2012]) 
 

12533-00 Уреа тест за издишување, со обележан јаглерод 
 
Вклучува: мерење на издишан 

13
CO2 или 

14
CO2 

                 она со употреба на перорален 13
C или 

14
C уреа 

 
Забелешка: Изведен за: 

• потврда за колонизација со Helicobacter pylori 

• мониторирање на терапија за Helicobacter pylori 
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1864 Тестирање за алергија со одредување на кожна осетливост 
 Не вклучува: епикутан фластер (patch) тест (види блок [1865]) 

 

12000-00 Тест на кожна алергиска осетливост со 20 или помалку алергени  
 

12003-00 Тест на кожна алергиска осетливост со 21 или повеќе алергени  
 

1865 Тестирање за алергија со епикутан фластер 

 Забелешка: Изведен за испитување на алергиски дерматитис 
 

12012-00 Епикутан фластер (patch) тест со користење на помалку алергени отколку 
што се наоѓаат во стандардната батерија на тестот   
 

12015-00 Епикутан фластер (patch) тест со користење на сите алергени кои се 
наоѓаат во стандардната батерија на тестот   
 
Не вклучува: она со дополнителни алергени (12018-00, 12021-00 [1865]) 
 

12018-00 Епикутан фластер (patch) тест со користење на 50 или помалку алергени 
 
Вклучува: сите алергени во стандарден фластер (patch) тест и дополнителни алергени до 

вкупна бројка од  ≤ 50 
 

12021-00 Епикутан фластер (patch) тест со користење на 51 или повеќе алергени  
 
Вклучува: сите алергени во стандарден фластер (patch) тест и дополнителни алергени до 

вкупна бројка од  ≥ 51 

 
1866 Други дијагностички тестови, мерења или испитувања 

92194-00 Аутопсија 
 

92204-00 Неинвазивни дијагностички тестови, мерења или испитувања, кои не се 
класифицирани на друго место 

 

ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
 
Не вклучува: стоматолошки терапевтски интервенции (види Поглавје 6 Стоматолошки услуги)  

 
СОВЕТУВАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА 
 
Забелешка: Совет – структурирано професионално мислење со цел на клиентот да му се понуди препорака 

за следствен тек на активностите 
 

Советување – терпија за поддршка или едуцирање со цел да се ублажат емотивните, 
физиолошките, психолошките, социјалните и/или професионалните последици од болеста или 
проблемот на клиентот 

 
Едукација – структурирано давање на инструкции или упатства со цел да се зголеми знаењето на 

клиентот, свесноста или разбирањето на неговата болест или проблем, заради мониторирање, 
менаџирање, одржување или подобрување на здравјето. Вклучува и давање на едукативен 
материјал 

 
Не вклучува: советување или едукација за репродуктивни услуги (13200-00, 13206-00 [1297]) 
 

1867 Советување или едукација поврзани со лична грижа и други  

 дневни/самостојни активности 

96066-00 Превентивно советување или едукација 
Совет за ризиците поврзани со: 

• злоупотреба (домашна) (физичка) (сексуална) (на супстанци) 

• земање на храна 

• вежбање 

• обувки 

• обложување или коцкање 

• губење на слух (зачувување) 

• имунизација/вакцинација 

• фитнес 

• сексуална активност 
• користење на супстанции 
 
Не вклучува: советување за состојби на тага, жалост (96085-00 [1868]) 
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96067-00 Советување или едукација за исхрана/дневен внес на храна  
 
Не вклучува: превентивно советување или едукација (96066-00 [1867]) 
 

96068-00 Советување или едукација за губење или оштетување на слух  
Совет во врска со справување со тинитус 
 
Не вклучува: превентивно советување или едукација (96066-00 [1867]) 
                      она за слушни помагала (96071-00 [1867]) 
 

96069-00 Советување или едукација за губење или оштетување на вид  
 
Не вклучува: она за помагала или протези за вид (96071-00 [1867]) 

 
96070-00 Советување или едукација за глас, говор, разговорливост или јазик  

 
96071-00 Советување или едукација за уреди, помагала и опрема за помош и 

прилагодување  
 
Забелешка: За список на уреди, помагала и опрема за помош и прилагодување види блок 

[1870] 
 
Не вклучува: она со апликација, местење, регулирање или замена на друг уред, помагало или 

опрема за помош и прилагодување (96092-00 [1870]) 
 

96072-00 Советување или едукација за препишани лекови/самомедикација  
 
Забелешка: Советување или едукација за медикаментен третман вклучува совет за начинот 

на дејство/ефектот (несакан или друг) на лековите, за режимот на 
медикаментозниот третман, како и за престанок со употребата на лековите. Тоа 
вклучува исто така давање совети за превенција на несаканите ефекти од 
лековите и давање на едукативен материјал за лековите. Овие совети може да 
се даваат на самите клиенти или на други здравствени установи/лекари. 

 
 Не вклучува:  советување или едукација за системи за апликација на лек (96071-00 [1867]) 

советување или едукација за зависности (96073-00 [1867]) 

 
96073-00 Советување или едукација за супстанции кои предизвикуваат зависност 

 
Забелешка: Активности за советување и/или едукација кои се поврзани со злоупотреба на 

супстанци и потребите и проблемите поврзани со тоа. Вклучува употреба на 
алкохол и на препишани лекови/самомедикација, како и употреба на 
недозволени супстанци. 

 
Не вклучува: превентивно советување или едукација (96066-00 [1867]) 

  
96074-00 Советување или едукација за зависност од коцкање или обложување 

 
Не вклучува: превентивно советување или едукација (96066-00 [1867]) 

 
96075-00 Советување или едукација за самостална грижа  

Совет за активностите поврзани со самостална грижа: 

• бањање/туширање 

• миење заби 

• облекување 

• јадење 

• хранење 

• функционална комуникација 

• грижа за друг 
• одење во тоалет 
 
Не вклучува: советување/едукација за исхрана (96067-00 [1867]) 

 
96076-00 Советување или едукација за одржување на здравјето или активности за 

опоравување  
Совет за активности за одржување на здравјето како: 

• дијагностичко тестирање/мониторирање (за состојби како ампутација на екстремитет, астма, 
дијабет) 

• грижа за стапало/нога (вклучувајќи совети за грижа при буниони, улцери, или рана, основна 
хигиена на стапало) 

• менаџмент на болест или состојба (на пр. отпосле стекнато пореметување на мозокот) 
• орална хигиена 
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• самопреглед (дојки) (гениталии) 

• грижа при стома 
Советување или едукација за опоравување од болест, неспецифицирано поинаку 
 
Не вклучува: советување, едукација за: 

• уреди, помагала и опрема за помош и прилагодување (96071-00 [1867]) 

• зависност од коцкање или обложување (96074-00 [1867]) 

• состојби на тага, жалост, болен губиток (96085-00 [1868]) 

• губење или оштетување на слух (96068-00 [1867]) 

• менаџмент на медикаментен третман (96072-00 [1867]) 

• зависност од супстанции (96073-00 [1867]) 

• губење или оштетување на вид (96069-00 [1867]) 

• глас, говор, разговорливост или јазик (96070-00 [1867]) 
советување или едукација за исхрана/дневен внес на храна (96067-00 [1867]) 
превентивно советување или едукација (96066-00 [1867]) 

 

96077-00 Советување или едукација за менаџирање на домот 
Совет за: 

• чистење 

• заштеда на енергија 

• работа во градината 

• чување/одржување на куќата 

• перење алишта 

• подготовка на оброк 
• безбедносни процедури во и околу домот 
• купување 

 
96078-00 Советување или едукација за финансиски активности 

Совет за: 

• справување со кредитори 

• социјална помош 
 
Забелешка: Советување или едукација за давање на информации и/или развој на стратегија 

за справување со финансиите и поддршка во приходите. 

 
96079-00 Советување или едукација за животна средина и работна околина  

Давање совети и поддршка за следново: 

• вработување/невработеност 
• опции пред вработување 

• рехабилитација во средината на клиентот 
• штедење/изобилство 
Давање совет за прилагодување на психосоцијални настани како што се: 

• синдромот на празно гнездо 

• средовечна криза 

• пензионирање 

• значаен настан, неспецифициран на друго место 
Давање совет за проблеми поврзани со едукација: 

• градинка 

• претшколска 

• секундарна 

• терциерна 
Советување или едукација за улогата на заштитник 
Едукација за проблеми како што се: 

• вдомување/сместување 

• правни работи 

• транспорт 
Давање совети или едукација за слободното време 
Советување за избор на професија 
 
Не вклучува: советување при состојби на тага, жалост, болен губиток (96085-00 [1868]) 
 

96080-00 Советување или едукација за планирање на семејство, подготовки за 
родителство или родителски вештини  
 

1868 Психосоцијално советување 

96081-00 Советување за врски 
Љубовно 
Семејно             советување 
Брачно 
 
Не вклучува: она со примена на бихевиорален, когнитивен, интерперсонален или 

психодинамски пристап при: 

• терапија на парови (96178-00 [1873]) 

• семејна терапија (96102-00 [1873]) 
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• интерперсонална психотерапија (96177-00 [1873]) 
 

96082-00 Советување за кризни ситуации / настани  
Советување за справување со криза 
Распрашување во случај на стрес поради критичен инцидент 
 
Забелешка: Советување наменето да се промени состојбата на декомпензација или да се 

намали нивото на возбуденост, се додека клиентот не се врати во неговото 
нормално ниво за справување со криза или критичен инцидент. Кога тоа ќе се 
постигне, одговорноста за проблемот се префрла назад на клиентот и тогаш 
можат да се превземат други форми на психотерапија или психосоцијална 
терапија, подолготрајно советување, решавање на проблеми и сл.  

Кризата може да била резултата од настан како на пр. ненадејна смрт, физички 
напад, насилство или злоупотреба, раскинување врска или развод, финансиски 
проблеми, проблеми со вдомувањето, одговор на поголем хируршки зафат или 
болест, отпуштање од работа, природни катастрофи како бура или поплава, 
нова работа или промовирање, склопување брак или пензионирање. 

 
Не вклучува: подолготрајно советување кое следи после советувањето непосредно после 

кризна ситуација (види Индекс: Советување, специфицирано по тип). 
 

96084-00 Советување за физичко напаствување / насилство / напад  
Советување поврзано со: 

• домашно насилство 

• сексуална злоупотреба 
 

96085-00 Советување за состојби на тага, жалост, болен губиток  
 
Забелешка: Тага/жалост/болен губиток се однесува на чувството на тага или депресивност 

после загуба или смрт на блиска личност. Очекувана жалост се однесува на 
чувство на загуба и тага пред и во очекување на смртта. 

  
Советувањето за состојби на тага/жалост/болен губиток вклучува и помош на 

клиентот да се справи со таквите состојби, како и со одговорот на некоја 
личност на губитокот. Смрт на партнерот, физичка и ментална болест, 
оскудување, невработеност, распаѓање на врска, како и други стресни настани 
во животот може да вклучуваат состојба на болен губиток и тага.   

 
Не вклучува: советување за кризни ситуации/настани после ненадејна смрт или самоубиство 

(96082-00 [1868])  
                      она со употреба на бихевиорален, когнитивен, интерперсонален и психодинамски 

пристап (види блок [1873]) 
 

96086-00 Друго психосоцијално советување 
 

1869 Друго советување или едукација 

96087-00 Советување или едукација поврзано со религиозни навики 
Советување за етика 
Религиозно/духовно советување и едукација 
 
Забелешка: Давањето на пасторална грижа во облик на лично водење и совет, допирајќи ги 

сферите на религиозни верувања, лично духовно патување или преиспитување 
и етички проблеми, како и поддршка во проблемите поврзани со идентитетот, 
односите и професионалната ориентација. 

 

96088-00 Генетско советување или едукација 
 

96089-00 Едукација за искористување на ресурси 
 
Забелешка: Едукативни интеревнции со цел давање на информации на клиентот за пристап 

до достапните ресурси, помош и поттикнување на клиентот да ги одреди своите 
потреби и да направи одлуки за ресурсите.  

 
Не вклучува: советување и едукација за  

• финансиски активности (96078-00 [1867]) 

• менаџирање на домот (96077-00 [1867]) 

• самостална грижа (96075-00 [1867]) 

 
96090-00 Друго советување или едукација 

Советување, неспецифицирано поинаку 
Едукација, неспецифицирана на друго место 
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ИНТЕРВЕНЦИИ КОИ ВКЛУЧУВААТ УРЕДИ, ПОМАГАЛА ИЛИ ОПРЕМА ЗА ПОМОШ И 
ПРИЛАГОДУВАЊЕ 

 
1870 Интервенции кои вклучуваат уреди, помагала или опрема за  

 помош и прилагодување 
 
Вклучува:    адхезивен завој 

вештачки екстремитет (протеза) 
уреди, помагала или опрема за помош и прилагодување за: 

• игра/слободни активности 

• продуктивност 
• самостална грижа 
помош при слушање (кохлеарен имплант) (апаратчиња за слух) 
завој 
потпирач 
калипер 
калап (фиберглас) (гипс) (пластика) 
системи за комуникација (за итни случаи, системи за јавување, телефони) 
корсет 
штаки 
Velpeau преврска 
еластичен завој (чорап) 
електронска доколеница 
електротактилни/вибротактилни помагала 
обувки произведени за специјални намени, како на пр. помош при чекорење, 

адаптација на држењето, или помош при користење на ортоза 
интермитентен притисочен уред 
системи за аплицирање на лек 
околувратник 
ортоза, неспецифицирана на друго место 
разбој 
притисочна преврска (Gibney завој) (Robert Jones завој) (Shanz преврска) 
панталони за притисок (анти-шок панталони) (MAST панталони) (вазопневматски 

уред) 
протеза, неспецифицирана на друго место 
шини 
појас за ребра 
седишта 
`рбетна поддршка 
шина (акрилна) (покриена) (од лиен метал) (од филц) (силиконска) 

(термопластична) 
помагала за вид (контактни леќи) (очила) (призми)  
стапче за помош при одење 
количка 

 
Забелешка: Во овој блок се класифицирани надворешни помагала кои се фиксираат и кои 

генерално по природа се неинвазивни. Надворешни помагала кои се фиксираат 
а кои се инвазивни (на пр. фиксирани за коската) се класифицирани на друго 
место. Види Индекс. 

 
Не вклучува: аплицирање на:  

• помагала за имобилизација на фрактура или дислокација (види Индекс: 
Имобилизација, фрактура или Имобилизација, дислокација) 

• уреди за тракција класифицирани на друго место (види Индекс:Тракција) 
имплантација на протези за екстремитетите (види Индекс: Имплантација, протеза) 
вградување на протеза (види Индекс: Вградување, протеза) 
интервенции кои вклучуваат уреди, помагала или опрема за помош и 

прилагодување, класифицирани на друго место: 

• проценка на потребата за помагало (96024-00 [1822]) 

• помош при аплицирањето на помагалото (96165-00 [1914]) 

• советување или едукација за помагалото (96071-00 [1867]) 

• мерење на помагало (96024-00 [1822]) 

• препишување на помагало (96024-00 [1822]) 

• ревидирање на помагалото (96025-00 [1822]) 

• тренирање на вештини за употребата на помагалото (96142-00 [1878]) 
 

96091-00 Производство на уреди, помагала и опрема за помош и прилагодување 
Леење на протеза или ортоза 
Дизајнирање и изработка на протеза или ортоза 
 
Вклучува: кодирање на уреди, помагала или опрема за помош и прилагодување заради                   

идентификација 
 

47708-00 Поставување на гипсен корсет 
 
Не вклучува: она со: 
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• затворена репозиција на фрактура/дислокација на `рбет (47690-00, 47693-00 
[1387]) 

• имобилизација на фрактура/дислокација на `рбет (види блок [1381]) 
 

47711-00 Поставување на хало  
 
Не вклучува: она со: 

• затворена репозиција на фрактура/дислокација на `рбет (47690-00, 47693-00 
[1387]) 

• имобилизација на фрактура/дислокација на `рбет (види блок [1381]) 

 
47717-00 Поставување на хало и торакална ортоза 

 
Не вклучува: она со: 

• затворена репозиција на фрактура/дислокација на `рбет (47690-00, 47693-00 
[1387]) 

• имобилизација на фрактура/дислокација на `рбет (види блок [1381]) 

 
47720-00 Поставување на хало и феморална тракција  

 
Не вклучува: она со: 

• затворена репозиција на фрактура/дислокација на `рбет (47690-00, 47693-00 
[1387]) 

• имобилизација на фрактура/дислокација на `рбет (види блок [1381]) 

 
47540-01 Поставување на гипсена имобилизација на рамо 

 
47540-00 Поставување на коксофеморален завој 

 
90531-00 Тракција, која не е класифицирана на друго место  

Мануелна или механичка тракција, неспецифицирана на друго место 
 

92139-00 Неинвазивно поставување на стимулатор на коскен раст 
Транскутано (површинско) поставување на перничиња или фластери 
 
Забелешка: Изведено за да го стимулира заздравувањето на коската 
 

96092-00 Апликација, местење, регулирање или замена на друг уред, помагало или 
опрема за помош и прилагодување 
Поврзано со уред, помагало или опрема за помош и прилагодување 
Програмирање на уред, помагало или опрема за помош и прилагодување 
 
Вклучува: инструкции за употреба и грижа за уред, помагало или опрема за помош и 
прилагодување 
 
Не вклучува: апликација на преврска на: 

• изгореница (види блок [1600]) 

• рана (освен изгореница) (30055-00 [1601]) 
 

96093-00 Поправка на уред, помагало или опрема за помош и прилагодување 
 
Не вклучува: само прилагодување (96092-00 [1870]) 
                       одржување на амбулаторен уред за администрација на лек (13942-01 [766]) 
 

96094-00 Отстранување на уред, помагало или опрема за помош и прилагодување 
 
Не вклучува: отстранување на окуларен или орбитален имплант (42518-03, 42812-00 [209]) 
                       она со замена (96092-00 [1870]) 

 
ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА НУТРИТИВНА ПОДДРШКА 

 
1871 Интервенции за нутритивна поддршка 

 Вклучува: проценка или проверка на толеранцијата/прогресот на клиентот кон внес на храна 
 
Забелешка: Интервенции кои поддржуваат соодветен внес на храна и обработка на 

хранливите состојки, со цел правилно функционирање на телото и одржување 
на здравјето 

 
Не вклучува:   помош при земање храна (96163-00 [1914]) 

само проценка на исхрана/дневен внес на храна (96026-00 [1822]) 
советување, едукација  (96067-00 [1867]) 



 Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани на друго место 

 383 

обука за вештини при: 

• внес на храна (96140-00 [1878]) 

• подготовка на храна (96143-00 [1878]) 

• купување на храна (96143-00 [1878]) 
 

96095-00 Поддршка за терапевтска диета (начин на исхрана) 
 
Забелешка: Вклучува давање препораки за исхрана, идентифицирање на преференците на 

клиентот, набавка на намирници кои се составни делови од терапевтска диета и 
осигурување дека оброците се соодветни 

 
96096-00 Поддршка за орална исхрана 

 
Забелешка: Вклучува давање на терапевтска диета, ентерална или парентерална исхрана со 

перорални течности и/или храна  

 
96097-00 Поддршка за ентерална исхрана 

 
Забелешка: Вклучува давање препораки за ентерална исхрана и набавка на хранливи состојки 

и неопходна опрема 

 
96098-00 Поддршка за парентерална исхрана 

 
Забелешка: Вклучува давање препораки за парентерална исхрана, било да е сама или во 

комбинација со ентерална или перорална исхрана и набавка на хранливи 
состојки и неопходна опрема 

 
 
ОБУКА ЗА МЕНТАЛНИ, БИХЕВИОРАЛНИ ИЛИ ПСИХОСОЦИЈАЛНИ ТЕРАПЕВТСКИ 
ВЕШТИНИ 
 
1872 Рехабилитација и детоксикација од алкохол и дрога 

  
Забелешка: Рехабилитација вклучува континуирана проценка, советување или едукација 
 

92002-00 Рехабилитација од алкохол 
 

92003-00 Детоксикација од алкохол 
 

92004-00 Рехабилитација и детоксикација од алкохол 
 

92005-00 Рехабилитација од дрога 
 

92006-00 Детоксикација од дрога 
 

92007-00 Рехабилитација и детоксикација од дрога 
 

92008-00 Комбинирана рехабилитација од алкохол и дрога 
 

92009-00 Комбинирана детоксикација од алкохол и дрога 
 

92010-00 Комбинирана детоксикација и рехабилитација од алкохол и дрога 
 

1873 Психолошки/психосоцијални терапии 

 Вклучува: евалуација на прогресот  
 
Не вклучува: биофидбек (96152-00 [1880]) 
                       психосоцијално советување (види блок [1868]) 
 

96001-00 Обука за психолошки вештини 
Обука за вештини во врска со: 

• распоредување на активностите/задолженијата 

• справување со бес 

• агресија 

• резолуција на конфликти 

• справување 

• планирање на целите 

• контрола на импулсивноста 

• поставување на граници 

• решавање на проблеми 



 Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани на друго место 

 

 

384  

• техники за релаксација, неспецифицирани на друго место 

• играње на улоги 

• самодоверба 

• социјални вештини, неспецифицирани на друго место 

• стрес менаџмент 
• менаџмент на време 
 
Не вклучува: интерперсонална психотерапија 
                       онаа како техника на: 

• бихевиорална терапија (96176-00 [1873]) 

• когнитивна бихевиорална терапија (96101-00 [1873]) 

• психодинамска терапија (96100-00 [1873]) 
 

96104-00 Музикотерапија 
 
Забелешка: Интервенции со употреба на музика дизајнирана за да ги подобри и/или одржи 

физичките, емоционалните, психолошките, бихевиоралните, сензорните, 
когнитивните, комуникациските, културните, духовните, развојните, музичките 
и/или слични потреби, кои се идентификувани во тек на процесот на 
проценка/евалуација 

 
Не вклучува: она како техника на: 

• бихевиорална терапија (96176-00 [1873]) 

• когнитивна бихевиорална терапија (96101-00 [1873]) 

• психодинамска терапија (96100-00 [1873]) 
 

96181-00 Терапија со уметност 
 
Забелешка: Интервенции со употреба на уметнички медиуми или креативен уметнички процес 

за да се помогне на клиентот да се справи со неговиот проблем/-и 
 
Не вклучува: она како техника на: 

• бихевиорална терапија (96176-00 [1873]) 

• когнитивно бихевиорална терапија (96101-00 [1873]) 

• психодинамска терапија (96100-00 [1873]) 
 

96182-00 Библиотерапија 
 
Забелешка: Интеревнции со користење на литература (книги, весници итн.) за да се помогне 

на клиентот да се справи со неговиот проблем/-и 
 
Не вклучува: она како техника на: 

• бихевиорална терапија (96176-00 [1873]) 

• когнитивна бихевиорална терапија (96101-00 [1873]) 

• психодинамска терапија (96100-00 [1873]) 
 

96183-00 Наративна терапија 
 
Забелешка: Интервенции кои му помагаат на клиентот да ги реши проблемите со 

овозможување тој да ја реконструира реалноста на неговиот живот и односи, и 
да ја покаже разликата помеѓу реалноста и неговата внатрешна приказна. Оваа 
терапија се базира на претпоставката дека животите и односите на луѓето се 
обликувани од приказните кои луѓето ги кажуваат и во кои се внесуваат, за да 
им дадат значење на нивните искуства. Луѓето конструираат одредени навики и 
односи кои доведуваат до начин на живот со кој би останале верни на овие 
внатрешни приказни. 

 
Не вклучува: она како техника на: 

• бихевиорална терапија (96176-00 [1873]) 

• когнитивна бихевиорална терапија (96101-00 [1873]) 

• психодинамска терапија (96100-00 [1873]) 
 

96109-01 Религиозни ритуали / обожување 
Баптизам/иницијација 
Покрстување/благодет 
Причестување 
Погреб 
Молитва, неспецифицирана на друго место 
Јавна богослужба 
Исповед 
Ритуали: 

• неспецифицирани на друго место 

• сакрални 
 
Забелешка: Овозможувањето на изведување на молитви и ритуали за индивидуи или мали 
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групи, и јавно изразување на почитувањето и повремени служби за верски 
заедници или други 

 

96100-00 Психодинамска терапија 
Кратка психодинамска терапија 
 
Вклучува: она со употреба на: 

• клиент-центрирана 

• внатрешно-ориентирана               техника / пристап 

• психоаналитичка 

• за поддршка/изразување 
 
Не вклучува: психодинамски пристап при: 

• терапија за парови (96178-00 [1873]) 

• терапија за секс (96179-00 [1873]) 

• системска терапија (96102-00 [1873]) 
 

96176-00 Бихевиорална терапија 
Кратка бихевиорална терапија 
 
Вклучува: она со употреба на: 

• десензитизација (постепена) 

• контрола на хипервентилација                

• мотивационо интервјуирање 

• решавање на проблем                             техника / пристап / вежба 

• превенција на релапс 

• релаксација 

• превенција на одговор 

• играње на улоги/проба 
 
Не вклучува: бихевиорален пристап при: 

• терапија за парови (96178-00 [1873]) 

• терапија за секс (96179-00 [1873]) 

• системска терапија (96102-00 [1873]) 

 
96101-00 Когнитивна бихевиорална терапија (CBT) 

Кратка когнитивна бихевиорална терапија 
 
Вклучува: она со употреба на: 

• когнитивно реструктуирање 

• десензитизација (постепена) 

• дијалектичко однесување                                   

• мотивационо интервјуирање                              техника / пристап                                   

• превенција на релапс 

• превенција на одговор 

• структурирано решавање на проблем 
 
Не вклучува: когнитивно бихевиорален пристап при: 

• терапија за парови (96178-00 [1873]) 

• терапија за секс (96179-00 [1873]) 

• системска терапија (96102-00 [1873]) 

 
96177-00 Интерперсонална психотерапија (IPT) 

Кратка интерперсонална психотерапија 
 
Вклучува: она со употреба на: 

• техники на играње улоги 

• пристап на структурирано решавање на проблем 
 
Забелешка: Интерперсонална психотерапија има за цел да појасни една или повеќе 

интерперсонални потешкотии кои ги искусува клиентот. Овие потешкотии 
вклучуваат: несогласување со улогите, недостаток на социјални вештини, 
пролонгирани реакции на тага или менување на улогите. IPT примарно ги гради 
вештините во доменот на комуникациите и интерперсонално 

 
Не вклучува: интерперсонален психотерапевтски пристап при: 

• терапија за парови (96178-00 [1873]) 

• терапија за секс (96179-00 [1873]) 

• системска терапија (96102-00 [1873]) 
 

96178-00 Терапија за парови 
Кратка терапија за парови 
Терапија за брачни парови 
 
Вклучува: она со употреба на: 

• бихевиорален 
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• когнитивно бихевиорален              пристап 

• интерперсонален 

• психодинамски 
 

96102-00 Системска терапија 
Кратка системска терапија  
Семејна терапија 
 
Вклучува: она со употреба на: 

• бихевиорален 

• когнитивно бихевиорален              пристап 

• интерперсонален 

• психодинамски 
 
Забелешка: Семејната системска терапија се осврнува на семејството како систем на зависни 

елементи со нивни сопствени правила, верувања, потреби и улоги. Оваа 
терапија му помага на клиентот да открие како функционира неговото 
семејство, неговата улога во системот и како таа влијае врз него и неговите 
односи во и вон рамките на семејството 

 
96179-00 Сексуална терапија 

 
Вклучува: она со употреба на: 

• бихевиорален 

• когнитивно бихевиорален              пристап 

• интерперсонален 

• психодинамски 

 
96103-00 Клиничка хипноза 

Хипнотерапија 
 

96185-00 Психотерапија за поддршка, која не е класифицирана на друго место 
Психотерапија за поддршка, која не е класифицирана на друго место 
 
Забелешка: Изразот `психотерапија за поддршка` е широко прифатен и употребуван, иако не е 

јасно дефиниран или поткрепен со литература. Вклучен е во оваа 
класификација поради неговата широка употреба и е дефиниран како облик на 
психотерапија кој има за цел да го оптимизира функционирањето на клиентот, 
да ја поттикне неговата автономност, да ја зголеми неговата самодоверба, и да 
ја намали неговата анксиозност и јадување. За разлика од другите форми на 
терапија, психотерапијата за поддршка нема за цел да предизвика некоја 
поголема промена кај клиентот. Додека бихевиоралната терапија има за цел да 
го промени начинот на кој реагира клиентот, когнитивната бихевиорална 
терапија – начинот на кој луѓето размислуваат и делуваат, а психодинамската 
терапија – моделот на нивната одбрана, психотерапијата за поддршка нема за 
цел да промени, но повеќе да ги засили постоечките механизми за справување 
на клиентот 

 
Психотерапијата за поддршка вклучува активности наменети за воспоставување 

и/или зголемување на терапевтскиот однос со употреба на мерки како активно 
или емпатично слушање, давање пофалби, охрабрување, разбирање, 
уверување и давање совет 

 
Битно е да се сфати дека техниките за поддршка се битен аспект на сите 

модалитети на психотерапијата. Затоа, било каква психотерапија за поддршка, 
изведена како компонента на кекој друг пристап како на пр. психодинамска 
терапија или когнитивна бихевиорална терапија, треба да биде кодирана како 
таква, а не додадена на другиот код. Навистина, техниките за поддршка се 
битен аспект на сите терапевтски интервенции и затоа, било каква 
психотерапија за поддршка, изведена како компонента на кекоја друга 
терапевтска интервенција, треба да биде кодирана како таква, а не додадена на 
овој код 

 

96180-00 Други психотерапии или психосоцијални терапии  
Кратка психотерапија, неспецифицирана на друго место 
Терапија со театар 
Еклектична психотерапија 
Десензитизација и репроцесирање на движењета на окото (EMDR) 
Гешталт терапија 
Терапија на лична конструкција 
Десензитизација на REM (rapid eye movement) 
Самотерапија 
Терапија фокусирана на пронаоѓање решенија 
 
Не вклучува: терапија со игра и рекреација (96148-00 [1878]) 
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1874 Вежбање на вештини за глас, говор, флуентност на говор   

 и комуникација 

96134-00 Вежбање на глас 
 

96135-00 Вежбање на говор 
Вежбање на читење на говор 
 

96136-00 Вежбање на вештини на флуентност на говор 
 

96137-00 Вежбање на комуникациски вештини 
 
Забелешка: Вежбањето на комуникациски вештини (разбирање, изразување, препознавање) 

за вербален/невербален и пишан/непишан јазик. 
 

1875 Вежбање на вештини поврзани со учење, знаење и когниција 

  
Вклучува: евалуација на прогресот 
 
Не вклучува: онаа како дел од вежбање на психолошки вештини или специфична 

психотерапија (види блок  [1873]) 
 

96110-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со учење 
Вежбање на вештини: 

• аритметички 

• за читање 

• за учење 

• за пишано изразување  
 

96112-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со 
сензорна/сензомоторна/сензоневрална функција  
Вежбање на фини или груби моторни вештини 
Терапија за распознавање 
Терапија за сензорна интеграција 
Тактилна стимулација 
 
Забелешка: Интервенции кои вклучуваат сензорна стимулација и адаптивни одговори на неа, 

според невролошките потреби. Целта е да се подобри способноста на мозокот 
да процесира и организира дразби 

 

96113-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со помнење, ориентација, 
перцепција или одржување на внимание  
 

96114-00 Вежбање на активности поврзани со извршни вештини  
Вежбање на вештини при: 

• креативно размислување 

• носење на одлуки 

• мотивација 

• организација 

• планирање 

• решавање на проблеми 

 
1876 Вежбање на вештини при движење 

 Терапевтски вежби 
Засилување/прилагодување на работата 
 
Вклучува: евалуација на прогресот 
 
Забелешка: Вежбање на вештини кое вклучува асистирање или надгледување на клиентот 

кога ги изведува вежбите за прилагодување на телото, подобрување на 
здравјето или одржување на физичката сила, или како начин за корегирање на 
деформитет или враќање на функциите на органите или телото во здрава 
состојба 

 

96115-00 Терапевтски вежби, фацијални мускули/темпоромандибуларен зглоб  
 

96116-00 Терапевтски вежби, очни мускули  
 

96117-00 Терапевтски вежби, езофагијални мускули  
Терапевтски вежби за функцијата на голтање 
 

96118-00 Терапевтски вежби, рамен зглоб  
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96119-00 Терапевтски вежби, градни или абдоминални мускули  
 

96120-00 Терапевтски вежби, грбни или вратни мускули  
Терапевтски вежби за `рбетните потпорни мускули (цервикални) (лумбални) (торакални) 
 

96121-00 Терапевтски вежби, мускули на рака  
Повторно едукација за горни екстремитети 

 
96122-00 Терапевтски вежби, лактен зглоб  

 
96123-00 Терапевтски вежби, мускули на рака, зглобови на рака или прсти  

 
96124-00 Терапевтски вежби, зглоб на колк  

 
96125-00 Терапевтски вежби, мускули на пелвично дно  

 
96126-00 Терапевтски вежби, ножни мускули  

 
96127-00 Терапевтски вежби, зглоб на колено  

 
96128-00 Терапевтски вежби, мускули на стапало, зглобови на глужд или ножни 

прсти  
 

96129-00 Терапевтски вежби, цело тело  
Терапевтски вежби, неспецифицирани на друго место 
Општи терапевтски вежби како часови по фискултура, пливање 
 

96130-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со положбата на 
телото/мобилност/движење  
Вежбање со шетање и одење 
Вежби за мобилност и позиционирање на телото, како: 

• мобилност во кревет 
• свиткување 

• тркалање 

• лежење кон седење 

• седење кон стоење 

• рамнотежа при седење 

• седење вон кревет 
• клекнување 

• рамнотежа при стоење 

• исправување 
Контрола на држењето 
Вежбање на вештини за методи за подобрување на свесноста за интегрирани движења како 
на пр. Feldenkrais метод, Tai Chi, јога 
 
Не вклучува: терапевтски вежби (96115 до 96129 [1876]) 
                       она каде примарната цел е да се вежба користењето на уреди, помагала или 

опрема за помош и прилагодување (96142-00 [1878]) 
 

96131-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со преместување на телото 
Вежбање на вештини при трансфер до/од: 

• бања 

• кревет 
• стол 

• под 

• туш 

• тоалет 
• превозно средство 
 
Не вклучува: она за влез и излегување од хидротерапевтски базен (96150-00 [1879]) 
                       она каде примарната цел е да се вежба користењето на уреди, помагала или 

опрема за помош и прилагодување (96142-00 [1878]) 
 

1877 Вежбање на вештини за функционирање на разни системи во телото 

 Вклучува: евалуација на прогресот 
 

96132-00 Вежбање на вештини за слушање  
Аудиторни вежби 
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96133-00 Вежбање на бинокуларен вид  
Вежбање на сензорниот аспект на гледањето 
 
Не вклучува: терапевтски вежби, очни мускули (96116-00 [1876]) 
                       вежбање на вештини за визуелна ергономија (96147-00 [1878]) 
 

96138-00 Терапевтски вежби, респираторен систем (дишење)  
Регрутирање на белодробни единици (со мануелна хиперинфлација) 
 
Забелешка: Вежбање за зголемување на влезниот белодробен волумен и придвижувањето на 

тораксот при дишење и за помош при ослободување на секрети и/или 
подобрување на динамиката на дишење 

 

96139-00 Терапевтски вежби, кардиореспираторен/кардиоваскуларен систем  
Програма за кардијална рехабилитација 
 
Забелешка: Програма на вежби со цел постигнување на максимална срцева и респираторна 

функција 
 

1878 Вежбање на вештини за лична грижа и други дневни/независни  

 активности 

96140-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со самостојна грижа  
Вежбање на вештини при: 

• бањање/туширање 

• миење заби 

• облекување 

• јадење 

• хранење 

• внесување на хранливи состојки 

• функционална комуникација 

• грижа за друг 
• одење во тоалет 
• миење коса 
 
Не вклучува: вежбање на вештини при: 

• активности поврзани со здравјето (96141-00 [1878]) 

• активности поврзани со менаџирање на домот (96143-00 [1878]) 

• движење (96130-00 [1876]) 

• употреба на направи, уреди или опрема за помош и прилагодување (96142-00 
[1878]) 

 

96141-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со одржување на здравјето   
Вежбање на вештини при: 

• дијагностичко тестирање/мониторирање (за состојби како што се ампутирани екстремитети, 
астма, дијабет) 

• грижа или хигиена за нозе/стапала (буниони) (прсти на нозете) (чиреви) 

• менаџмент на медикаментен третман 

• орална хигиена 

• постурална дренажа 

• самопреглед (гради) (гениталии) 

• самоинјектирање 

• грижа за стома 
 
Не вклучува: терапевтски вежби (види Индекс: Терапевтски, вежби) 
                       управување со системи за администрирање на лекови (96142-00 [1878]) 
                       тренирање: 

• на мочен меур (96158-00 [1904]) 

• на срце (96139-00 [1877]) 
                       вежбање на вештини за употреба на направи, уреди или опрема за помош и 

прилагодување (96142-00 [1878]) 

 
96142-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со направи, уреди или 

опрема за помош и прилагодување  
Вежбање со шетање и движење поврзано со употреба на направи, уреди или опрема за 
помош и прилагодување 
Вежбање за навикнување или рехабилитација при употреба на направи, уреди или опрема за 
помош и прилагодување 
Вежбање на движењето со помагала 
Вежбање на вештини за: 

• аплицирање на преврски или завои 

• ракување со системи за администрација на лекови 
 
Забелешка: За списокот на направи, уреди или опрема за помош и прилагодување види блок 

[1870]  
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Вежбањето на вештини при управување со системи за администрација на лекови 
вклучува обука за нивно користење, како на пр. инхалатори со дозирање, 
дозатори активирани од дишењето, небулизатори, трансдермални инјектори и 
континуирани парентерални инфузии. Исто така вклучува и помагала за 
комплеанца. 

 
Не вклучува: имплантирање на кохлеарна протеза (41617-00 [329]) 
                       отстранување на кохлеарна протеза (41617-01 [329]) 

 
96143-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со менаџирање на домот   

Вежбање на вештини при: 

• чистење 

• заштеда на енергија 

• работа во градината 

• чување/одржување на куќата 

• перење алишта 

• подготовка на оброк 
• безбедносни процедури во и околу домот 
• купување 

 
96144-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со финансии 

Вежбање на вештини при буџетирање 

 
96145-00 Вежбање на родителски вештини 

 
Не вклучува: вежбање на вештини за поставување на граници како дел од вежбањето на 

психолошки вештини (96001-00 [1873])  
 

96146-00 Вежбање на вештини при активности поврзани со работа и професија 
Вежбање на вештини при: 

• наоѓање на работа 

• постигнување на резултати на работното место 

• планирање на пензионирањето 

• истражување на професионалните можности 

• волонтерство 
 
Не вклучува: интензивирање/прилагодување на работата (види Индекс: Терапевтски, вежби) 

 
96147-00 Вежбање на ергономски вештини 

Вежбање на вештини при визуелна ергономија 

 
96148-00 Терапија со игра/рекреација  

Истражување на игри/рекреација 
Вежбање на вештини при игра/рекреација 
 

1879 Вежбање на други вештини 

 Вклучува: евалуација на прогресот 
 

96150-00 Вежбање на вештини поврзани со самодоверба во вода 
Вежбање на вештини за: 

• прилагодување во вода, дишење и контрола на вртење 

• фактори на лебдење 

• влегување и излегување од базен 

 
96151-00 Вежбање на други вештини  

Вежбање за возење 
Вежбање на вештини, неспецифицирани на друго место 

 
ТЕРАПИИ СО УПОТРЕБА НА АГЕНСИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО 
 
1880 Терапии со употреба на агенси, некласифицирани на друго место 

96152-00 Биофидбек 
 
Забелешка: Процес со кој физиолошката активност на клиентот може да се преведе во 

електрични сигнали на визуелен или аудиторен систем. Примери на биолошки 
фидбек вклучуваат информации за промените на температурата на телото, 
тоничноста на мускулите, кардиовскуларната активност, крвниот притисок и 
активност на мозочните бранови 

 

96153-00 Хидротерапија 
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Забелешка: Надворешната употреба на вода, ладна и/или топла, во терапевтски третман на 
болест или повреда. Апликација на влажна топлина и топла вода помага во 
отстранување на болката и подобрување на циркулацијата, поттикнува 
релаксација и ја намалува затегнатоста на мускулите. Тоа вклучува мерки како 
топла бања, топли облоги или компреси. Аплицирањето на ладна вода помага 
за намалување на телесната температура, намалување на отоците и 
стеснување на крвните садови и вклучува мерки како студени облоги, ледени 
компреси, студена бања и туширање. Во уредите кои механички ја мешаат 
водата се додава специјална опрема како Hubbard-ов резервоар или вртложни 
бањи. Со тоа се овозможува нежна масажа како додаток на терапевтскиот 
ефект на топлината 

 
Не вклучува: хидродилатација на мочниот меур (36827-00 [1108]) 
                       хидротубација на фалопиеви туби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258]) 
                       она за индукција на: 

• хипертермија (92178-00 [1880]) 

• хипотермија (22065-00 [1880]) 
 

22065-00 Терапија со ладно 
Хипотермичка терапија 
Хипотермија на цело тело 
 
Забелешка: Апликација на ладно во терапевтски третман на болест или повреда. Хипотермија 

може да е се направи со помош на ледени облоги или компреси, кебиња за 
ладење, потопување во студена вода (бања) или со екстракорпорално ладење 
на крвта. Хипотермија може и да се индуцира како протективна мерка при 
одредени кардиоваскуларни и невролошки хируршки процедури или како 
дополнување на анестезија  во хируршки процедури кои опфаќаат екстремитет 

 
Не вклучува:   криотерапевтска деструкција на ткиво (види Индекс: Криотерапија, според 

местото на телото)  
длабинска хипотермија (22075-00 [642]) 
гастрична хипотермија (13500-00 [1899]) 
хипотермална терапија поврзана со кардијак или циркулаторен арест (22075-00 

[642]) 
 

92178-00 Терапија со топлина 
Хипертермичка терапија 
 
Вклучува: терапевтски третман со употреба на: 

• топлотно перниче 

• инфрацрвено зрачење 

• микробранови 

• кратки бранови 

• восок 
 
Забелешка: Апликација на топлина во терапевтски третман на болест или повреда. 

Хипертермија може да е се направи со помош на топли облоги или компреси, 
електрични кебиња, потопување во топла вода (бања), со користење на влажен 
воздух или со екстракорпорално загревање на крвта. Хипертермија може и да 
се индуцира како дополнување на терапија со зрачење или хемотерапија и да е 
индуцирана со микробранови, ултразвук, радиофрекфенција со слаба енергија 
или проби 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• хемотерапија (види Индекс: Хемотерапија) 

• терапија со зрачење (види Индекс: Терапија, зрачење) 
 
Не вклучува:  термокаутеризација (види Индекс: Термокаутеризација)  

термокоагулација (види Индекс: Невротомија, според место, 
радиофрекфенција) 

термокератопластика (90064 [173]) 
термосклеректомија (42746-03 [191]) 
термотерапија на простата со микробранови (37203-04 [1950]) 

 
96154-00 Терапевтска ултрасонографија 

 
Не вклучува: дијагностички ултразвук (види блокови [1940] до [1950]) 
 

96155-00 Стимулациска терапија, која не е класифицирана на друго место   
Терапевтски ласерски третман некласифициран на друго место 
 
Вклучува: електрична невромускулна нервна стимулација (EMS) 
                 функционална електрична стимулација (FES) 
                  интерферентна терапија (IFT) 
                  транскутана електрична нервна стимулација (TENS) 
 
Забелешка: Терапевтската апликација на уред (електричен, ласерски, ултразвучен) кој 
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надразнува или индуцира функционална активност во дел од телото со цел 
поттикнување на заздравувањето и намалување на болката 

 

92199-00 Екстракорпорална литотрипсија со шок-бранови (ESWL) на места кои не се 
класифицирани на друго место   
 
Не вклучува: екстракорпорална литотрипсија со шокбранови на: 

• билијарниот тракт (90965-00 [962]) 

• жолчното кесе (90957-00 [962]) 

• уринарниот тракт (36546-00 [1126]) 

 
ИМУНИЗАЦИЈА, ИНЈЕКЦИИ, ПЕРФУЗИЈА 
 
1881 Профилактичка вакцинација или инокулација против одредени  

 бактериски предизвикани болести 

92143-00 Вакцинација против колера 
 

92144-00 Вакцинација против тифусна и паратифусна треска  
Администрација на TAB вакцина 
 

92145-00 Вакцинација против туберкулоза  
Администрација на BCG вакцина 

 
92146-00 Администрација на дифтерија токсоид  

 
Не вклучува: администрација на дифтерија-тетанус-пертусис, комбинирано (92149-00 [1881]) 
 

92147-00 Вакцинација против пертусис  
 
Не вклучува: администрација на дифтерија-тетанус-пертусис, комбинирано (92149-00 [1881]) 

 
92148-00 Администрација на тетанус токсоид  

 
Не вклучува: администрација на дифтерија-тетанус-пертусис, комбинирано (92149-00 [1881]) 

 
92149-00 Администрација на комбинирана вакцина дифтерија-тетанус-пертусис 

(ДТП) 
 

1882 Профилактичка вакцинација или инокулација против одредени 

 вирусно предизвикани болести 

92150-00 Администрација на полиомиелитис вакцина  
 

92151-00 Вакцинација против рабиес 
 

92152-00 Вакцинација против жолта грозница  
 

92153-00 Вакцинација против морбили  
 
Не вклучува: администрација на морбили-паротит-рубеола вакцина (92156-00 [1882]) 

 
92154-00 Вакцинација против паротит 

 
Не вклучува: администрација на морбили-паротит-рубеола вакцина (92156-00 [1882]) 

 
92155-00 Вакцинација против рубеола  

 
Не вклучува: администрација на морбили-паротит-рубеола вакцина (92156-00 [1882]) 

 
92156-00 Администрација на комбинирана вакцина морбили-паротит-рубеола (ММР) 

 
92157-00 Вакцинација против вирусни болести, која не е класифицирана на друго 

место 
 

1883 Друга вакцинација или инокулација   

92158-00 Профилактична вакцинација против настинка  
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92159-00 Профилактична вакцинација против грип 
 
Не вклучува: Haemophylus influenzae тип В (92167-00 [1883]) 

 
92160-00 Профилактична вакцинација против вирусен енцефалит кој се пренесува со 

артроподи  
 

92161-00 Профилактична вакцинација против други болести  
Вакцинација против: 

• антракс 

• бруцелоза 

• стафилококи 

• стрептококи 

• тифус 
 

92162-00 Администрација на тетанус антитоксин  
 

92163-00 Администрација на ботулинум антитоксин  
 

92164-00 Администрација на други антитоксини  
Администрација на антитоксин против: 

• дифтерија 

• гасна гангрена 

• шарлах  

 
92165-00 Вакцинација против пнеумококи  

 
92166-00 Вакцинација против менингококи  

 
92167-00 Вакцинација против Haemophilus influenzae тип B  

 
92169-00 Вакцинација против хепатит А 

 
92168-00 Вакцинација против хепатит Б  

 
92170-00 Вакцинација против Q треска 

 
92171-00 Друга вакцинација или инокулација  

Вакцинација, неспецифицирана на друго место 
 

1884 Имунизација 

92172-00 Пасивна имунизација со нормален имуноглобулин  
 

92173-00 Пасивна имунизација со Rh(D) имуноглобулин 
Инјектирање на: 

• Анти-D (Rhesus) глобулин 

• RhoGAM 
 

92174-00 Пасивна имунизација со варичела-зостер имуноглобулин  
 

92175-00 Пасивна имунизација со рабиес имуноглобулин  
 

92176-00 Пасивна имунизација со хепатит Б имуноглобулин  
 

92177-00 Пасивна имунизација со цитомегаловирус имуноглобулин 
  

92179-00 
▼1923 

Имунизација за алергија 
Десензитизација 
 
Не вклучува: администрација на противотров (протеин) (96195 [1884]) 

 
92180-00 
 

Имунизација за автоимуна болест  
 

96195-00 
▼1923 

Администрација на друг протеин, противотров 
Имунотерапија со противотров (VIT), неспецифицирана на друго место 
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96195-01 
▼1923 

 

Администрација на друг протеин, противотров, итен протокол 

96195-02 
▼1923 

 

Администрација на друг протеин, противотров, исклучително итен протокол 
 

1886 Перфузија 

34533-00 Изолирана перфузија на екстремитети 
 
Вклучува:    канулација на артерија и вена 

регионална перфузија за хемотерапија 
поправка на артериотомија и венотомија 

 

22055-00 Перфузија на органи 
 

22060-00 Перфузија на цело тело 

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – ОКО, УВО, НОС, УСТА И ГРЛО 
 
1887 Терапевтски интервенции на око, уво, нос, уста и грло 

92025-00 Иригација на око 
Иригација на корнеа 
 
Не вклучува: иригација на предна комора (42743-00 [185]) 
 

96156-00 Оклузиона терапија на око 
 
Забелешка: Терапевтска оклузија на окото со фластер или медицински агенси, како на пр. 

капки за очи 
 

92027-00 Тампонирање на надворешен слушен канал 
 

92028-00 Дилатација на фронтоназален канал 
 

92029-00 Иригација на носни патишта 
 

92030-00 Замена на носни тампони 
 

92031-00 Отстранување на носни тампони 
 
Не вклучува: она со замена (92030-00 [1887]) 
 

92032-00 Отстранување на туѓо тело од ларинкс без инцизија 

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ 
 
Не вклучува: терапевтски вежби, респираторен систем (дишење) (96138-00 [1877]) 
 

1888 Хипербарна оксигенска терапија 

 Хипербарна оксигенација 
 
Вклучува: 100% оксигенација 
                  онаа за рана 
 

96191-00 Хипербарна оксигенска терапија во времетраење од 90 минути или 
помалку 
 

13020-00 Хипербарна оксигенска терапија во времетраење подолго од 90 минути, а 
пократко од 3 часа  
 

13025-00 Хипербарна оксигенска терапија во времетраење подолго од 3 часа 
 

1889 Други терапевтски интервенции на респираторен систем 

96157-00 Неинцизиона дренажа на респираторен тракт 
Мануелно отстранување респираторни секрети (сукција) 
Постурална дренажа 
Отстранување на спутум/мобилизација (со мануелна хиперинфлација) 
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Вклучува:    техника на активен циклус на дишење (ACBT) 

техника на форсирана експирација (FET) 
она со употреба на техники/уреди како:  

• перкусија 

• протресување 

• вибратор 
 
Забелешка: Постурална дренажа – позиционирање кое дозволува гравитацијата да помогне 

при дренажа на секрети од белите дробови и да ја подобри вентилацијата 
 
Не вклучува: она поврзано со интубација (види блок [568]) 
 

92042-00 Немеханички методи на ресусцитација 
Ресусцитација уста-на-уста 
 

92043-00 Администрација на лек за респираторен тракт со помош на небулизатор 
Терапија со замаглување 

 

92044-00 
▼1615 

Друга оксигенска терапија 
Каталитичка оксигенска терапија 
Циторедуктивен ефект 
Оксигенска терапија 
Оксигенатори 
 
Не вклучува: хипербарна оксигенација (види блок [1888]) 
 

92045-00 Друга контрола на атмосферскиот притисок и состав на воздухот 
Климатизирање на воздухот без антигени 
Терапија со хелиум 
Терапија со навлажнување на воздухот 
 
Не вклучува: терапија со навлажнување на воздухот со лек администриран со небулизатор 

(92043-00 [1889]) 
онаа за индукција на: 

• хипертермија (92178-00 [1880]) 

• хипотермија (22065-00 [1880])  

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – КАРДИОВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ 
 
Не вклучува: терапевтски вежби, кардиореспираторен/кардиоваскуларен систем (96139-00 [1877]) 

 
1890 Терапевтски интервенции на кардиоваскуларен систем 

92052-00 Кардиопулмонална ресусцитација 
 

13400-00 Кардиоверзија 
Дефибрилација 
Електричен протившок на срцето 
Враќање на срцевиот ритам со електрична стимулација 
 
Не вклучува: она инцидентно при хируршки зафат на срце – кодот се изостава 
 

92053-00 Масажа на срце со затворен граден кош 
Масажа на срце, неспецифицирана на друго место 
Мануелна надворешна масажа на срце 
 

92054-00 Стимулација на каротиден синус 
 

92055-00 Друга конверзија на срцев ритам 
 

13851-00 Менаџирање на уред за циркулаторна поддршка 
 

92058-00 Иригација на васкуларен катетер 
Испирање на централен венски катетер (CVC) 

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ 
 
1891 Терапевтско собирање и процесирање на крв/коскена срж 

13709-00 Собирање на крв за трансфузија 
Донирање на крв 
 

13760-00 In vitro обработка на коскена срж или периферна крв за автологна 
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трансплантација на матични (стем) клетки  
 
Вклучува:    онаа која е дополна на високодозна хемотерапија 

онаа со криопрезервација 
 

1892 Афереза 

13755-00 Хемафереза на донор 
Собирање на крвни продукти за трансфузија после афереза 
 

13750-00 Терапевтска плазмафереза 
 

13750-01 Терапевтска леукофереза 
Терапевтска леукоцитофереза 
 

13750-02 Терапевтска еритрофереза 
Терапевтска еритроцитофереза 

 
13750-03 Терапевтска тромбоцитофереза 

 
13750-04 Афереза на матични (стем) клетки 

 
13750-05 Афереза на матични (стем) клетки со криопрезервација 

 
13750-06 Друга терапевтска хемафереза 

 
1893 Трансфузија на крв и гама глобулин 
▼0302 

 
 

13706-01 
▼1615 

Трансфузија на полна крв 
Администрација на крв, неспецифицирана на друго место 
 

13706-02 
▼1615 

Трансфузија на еритроцити 
Трансфузија на црвени крвни клетки 
 

13706-03 Трансфузија на тромбоцити 
Трансфузија на тромбоцити 

 
13706-04 Трансфузија на леукоцити 

Инфузија на леукоцити од донор 
Трансфузија на бели крвни клетки 

 
13706-05 Трансфузија на гама глобулин 

Трансфузија на имуноглобулин 
 
Не вклучува: интрамускулна администрација на гама глобулин (96197-05 [1920]) 

 
92060-00 Трансфузија на автологна крв  

Интраоперативно собирање на крв 
Трансфузија на претходно собрана автологна крв или крвни компоненти 

 
92061-00 Трансфузија на фактори на коагулација  

Трансфузија на антихемофиличен фактор 

 
92062-00 
▼1615 

Трансфузија на друг дел од серум  
Трансфузија на плазма 

 
92063-00 
▼1615 

Трансфузија на крвни експандери  
Хемодилуција 
Трансфузија на: 

• Декстран 

• Rheomacrodex  

 
92064-00 Трансфузија на други супстанции 

Трансфузија на: 

• крвен заместител 

• гранулоцити  
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92206-00 Трансфузија на крв заради комплетна замена  
Трансфузија заради комплетна замена на крвта 

 
13306-00 Трансфузија на крв заради комплетна замена кај новороденче 

Трансфузија заради комплетна замена на крвта кај новороденче 
 
Вклучува: венесекција 
 
Забелешка: Новороденче – живо родено дете, помладо од 28 дена 

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – ДИГЕСТИВЕН СИСТЕМ 
 
Не вклучува: терапевтски вежби, езофагијални мускули (96117-00 [1876]) 

 
1894 Неинцизиони интервенции за вградување и дилатација во/на  

 дигестивен систем 

92065-00 Тампонирање на ректум 
 

92066-00 Вградување на ректален тубус 
Замена на ректален тубус 
 

92067-00 Дилатација на ентеростома 
 

1895 Неинцизиона иригација, чистење и локална инстилација,  

 дигестивен систем 

92036-00 Вградување на назогастричен тубус 
Интубација за декомпресија 
 
Не вклучува: Sengstaken тубус (13506-00 [1899]) 
 

92037-00 Иригација на назогастричен тубус 
 
Не вклучува: гастрична лаважа (14200-00 [1895]) 

 
14200-00 Гастрична лаважа 

 
Забелешка: Изведена за третман на проголтан отров 
 

92073-00 Иригација на гастростома или ентеростома 
 

92074-00 Иригација на панкреатски тубус 
 

92096-00 Иригација на холецистостома или друг билијарен тубус 
 

92075-00 Инстилација на гастроинтестинален тракт, со исклучок на гастрична лаважа 
 

92076-00 Отстранување на импактиран фецес 
Отстранување: 

• со испирање 

• мануелно 
 
Не вклучува: она со: 

• дебридман и лаважа на перитонеална празнина (30396-00 [989]) 

• дилатација на анус (32153-00 [940]) 
 

92077-00 Друга ректална иригација 
 

1896 Неинцизиона замена или отстранување на терапевтско помагало,  

 дигестивен систем 

92078-00 Замена на (назо-)гастричен или езофагостомски тубус 
 

92079-00 Замена на тубус или помагало за ентеростома на тенко црево 
 

92080-00 Замена на тубус или помагало за ентеростома на дебело црево 
 

92081-00 Отстранување на помагало за ретроперитонеална дренажа 
 

92082-00 Отстранување на помагало за перитонеална дренажа 
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92083-00 Отстранување на тубус од тенко црево 
 

92084-00 Отстранување на тубус од дебело црево или апендикс 
 

92085-00 Отстранување на катетер или дрен од панкреас 
 

92098-00 Отстранување на тубус од холецистостома 
 

92097-00 Отстранување на Т-дрен или други дренови од жолчниот систем или хепар  
 
Не вклучува: отстранување на билијарен стент (30451-01 [960]) 
 

92141-00 Отстранување на помагало од абдомен 
Отстранување на хируршки конци од абдоминален ѕид 
 

92086-00 Отстранување на друго помагало од гастроинтестинален тракт 
Отстранување на ректална тампонада 
 

1897 Неинцизионо отстранување на туѓо тело или калкулус од  

 гастроинтестинален тракт 
92087-00 Отстранување на туѓо тело од уста без инцизија 

 
92088-00 Отстранување на туѓо тело од дебело црево без инцизија  

 
92089-00 Отстранување на туѓо тело од вештачка стома без инцизија  

 
92090-00 Отстранување на туѓо тело од ректум или анус без инцизија  

 
1898 Редукција на течност и гас од инвагинација 

14212-00 Редукција на течност од инвагинација  
Хидростатска редукција на инвагинација 
 
Вклучува: бариумска енема 
 

14212-01 Редукција на гас од инвагинација  
 

1899 Други терапевтски интервенции на дигестивен систем 

13500-00 Гастрична хипотермија 
Гастрично ладење 
 
Вклучува: затворена циркулација на средство за разладување 
 
Забелешка: Изведена за гастроинтестинална хеморагија 
 

13506-00 Гастро-езофагијално балон-тампонирање 
Езофагијална тампонада 
 
Вклучува: она со: 

• Минесота балон 

• Sengstaken-Blakemore тубус (балон) 
 
Забелешка: Изведена за контрола на хеморагија од гастро-езофагијални варикози 
 

92070-00 Мануелна редукција на пролапс на ентеростома 
 

92071-00 Мануелна редукција на хернија 
 

92094-00 Ректална масажа 
 
Забелешка: Изведена за спазам на m. Levator ani 

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – ГЕНИТОУРИНАРЕН СИСТЕМ 
 
1900 Неинцизиони интервенции за вградување, замена и отстранување  

 на терапевтско помагало, генитален тракт 
92104-00 Вагинално тампонирање 
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92105-00 Вградување на вагинален калап 
 

92106-00 Вградување на вагинална дијафрагма 
 

92107-00 Вградување на други вагинални помагала 
 
Не вклучува: она за индукција на: 

• абортус (види Индекс: Индукција, абортус) 

• породилни трудови (види Индекс: Индукција, трудови, медицински) 

 
92108-00 Замена на вагинална дијафрагма 

Прилагодување на вагинална дијафрагма 
 

92109-00 Замена на други вагинални помагала  
 

92110-00 Замена на облоги или дрен од вагина или вулва 
 

92111-00 Отстранување на интраутерини облоги 
 

92112-00 Отстранување на облоги на вагина или вулва 
 
Не вклучува: она со замена (92110-00 [1900]) 
 

92113-00 Отстранување на вагинална дијафрагма 
 
Не вклучува: она со замена (92108-00 [1900]) 

 
92114-00 Отстранување на други вагинални помагала 

 
Не вклучува: она со замена (92109-00 [1900]) 

 
92115-00 Отстранување на стент или спирала на простата 

 
92116-00 Отстранување на други помагала од гениталниот тракт 

Отстранување на хируршки конци од генитален тракт 
 

1901 Неинцизиона иригација, чистење и локална инстилација,  

 генитоуринарен систем 

92099-00 Иригација на нефростома или пиелостома 
 

92100-00 Иригација на уретеростома или уретрален катетер 
 

92102-00 Иригација на цистостома 
 

92103-00 Вагинално тушe 
 

92101-00 Иригација на друг постојан уринарен катетер 
 

1902 Неинцизионо отстранување на терапевтско помагало од  

 уринарен тракт 
92117-00 Отстранување на дрен од пиелостома или нефростома 

 
Не вклучува: она со замена (36649-00 [1042]) 

 
92118-00 Отстранување на дрен од уретростома или уретрален катетер 

 
Не вклучува: ендоскопско:  

• отстранување на уретрален стент (36833-01 [1067]) 

• замена на: 

• уретрален стент (36800-01 [1090]) 

• дрен за уретростома (90367-00 [1069]) 
 

92121-00 Отстранување на дрен од цистостома  
 
Не вклучува: она соендоскопска замена (36800-02 [1092]) 

 
92119-00 Отстранување на други уринарни дренажни помагала  

Отстранување на постојан уринарен катетер 
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Не вклучува: ендоскопско:  

• отстранување на постојан уринарен катетер (36800-03 [1090]) 

• отстранување на уретрален катетер (92118-00 [1902]) 

• замена на постојан уринарен катетер (36800-01 [1090]) 
 

92120-00 Отстранување на уретрален стент  
 

92122-00 Отстранување на други помагала од уринарен систем  
 

1903 Неинцизионо отстранување на туѓо тело од генитоуринарен 

 систем 

92123-00 Отстранување на туѓо тело од утерус без инцизија  
 

92124-00 Отстранување на туѓо тело од вагина без инцизија  
 

92125-00 Отстранување на туѓо тело од вулва без инцизија  
 

92126-00 Отстранување на туѓо тело од скротум или пенис без инцизија  
 

1904 Други терапевтски интервенции на генитоуринарен систем 

96158-00 
▼1433 

Тренирање на мочен меур 
 

92131-00 Масажа на простата 
 

92132-00 Растегнување на препуциум 

 
ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ – МУСКУЛОСКЕЛЕТЕН СИСТЕМ 
 
Не вклучува: терапевтски вежби (види блок [1876]) 

 
1905 Терапевтски интервенции на мускулоскелетен систем 

96159-00 Тестирање на мускул /опсегот на движење/ со специјализирана опрема  
Изокинетичко тестирање 
 

50115-00 Манипулација/мобилизирање на зглоб, која не е класифицирана на друго 
место 
Мануелна руптура на зглоб, неспецифицирана на друго место 
Ослободување на истегнување на зглоб, неспецифицирано поинаку 
 
Забелешка: Манипулација – пасивно движење на зглоб со примена на сила, над активната 

граница на подвижност. 
Мобилизација – ослободување на дел(-ови) од телото со цел подобрување на 

движењето. 
 

96160-00 Фототерапија, зглоб  
Ултравиолетова терапија на зглоб 
 

96161-00 Фототерапија, меко ткиво 
Ултравиолетова терапија на меко ткиво 

 
92138-00 Отстранување на туѓо тело од глава или врат без инцизија  

Отстранување на хируршки конци од глава и врат 
 
Не вклучува: отстранување на туѓо тело од око (види Индекс: Отстранување, туѓо тело, око) 
 

92140-00 Отстранување на облоги од трупот, кое не е класифицирано на друго место 
 

92142-00 Отстранување на други помагала од трупот 
Отстранување на хируршки конци од труп, некласифицирано на друго место 

 
ДРУГИ ТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ  
 
1906 Имплантација на хормон или живо ткиво 
▼0030 
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14203-00 Директна субдермална имплантација на хормон 
Имплантација на: 

• естроген  

• прогестерон  
 
Вклучува: инцизија 
                 зашивање 
 

14203-01 Директна имплантација на живо ткиво 
 
Вклучува: инцизија 
                 зашивање 

 
14206-00 Имплантација на хормон со канила 

 
14206-01 Имплантација на живо ткиво со канила 

 
1907 Електроконвулзивна терапија 

 Вклучува: консултација 
 електроенцефалограмско мониторирање 
 техники на дозно зависен стимулус 

 
93340-02 Електроконвулзивна терапија (ECT) ≤ 12 третмани 

 
93340-03 Електроконвулзивна терапија (ECT) > 12 третмани 

 
1908 Други терапевтски интервенции 

93173-00 Акупунктура 
 

92195-00 Иригација на катетер, која не е класифицирана на друго место 
 
Не вклучува:   постојан уринарен (92101-00 [1901]) 

уретрален (92100-00 [1901]) 
васкуларен (92058-00 [1890]) 
вентрикуларен (90002-00 [5]) 

 
92049-00 Отстранување на дрен од торакотомија или дрен од плеврална празнина  

 
92050-00 Отстранување на дрен од медијастинум 

 
92200-00 Отстранување на хируршки конци, кое не е класифицирано на друго место 

 
Не вклучува: отстранување на хируршки конци од места на телото, класифицирано на друго 

место (види Индекс: Отстранување, хируршки конци) 
 

92201-00 Отстранување на туѓо тело, кое не е класифицирано на друго место 
 
Не вклучува: отстранување на:  

• туѓо тело од места на телото, класифицирано на друго место (види Индекс: 
Отстранување, туѓо тело) 

• хируршки конци од места на телото, класифицирано на друго место (види 
Индекс: Отстранување, хируршки конци) 

 
92202-00 Отстранување на терапевтско помагало, кое не е класифицирано на друго 

место 
 

92203-00 Екстракција на млеко од дојка која е во период на лактација 
 

96162-00 Терапевтска масажа или манипулација на сврзно/меко ткиво, која не е 
класифицирана на друго место 
Масажа со терапевтски гел, крем или лосион во ткиво на лузна или рана 
Терапија на стимулација во точка, пенетрација или седација 
 
Забелешка: Мануелна терапија која вклучува манипулација на сврзно/меко ткиво на телото и 

применета за да даде ефект на нервниот и мускулниот систем, како и на 
локалната и општата циркулација на крвта и лимфата. Генерално се изведува 
со рацете, но може да се употребат и други механички направи, како на пр. 
вибратор. Вклучува техники како: 

• акупресура, каде притисокот се нанесува на акупунктурно место за да се 
намали болка 

• протривање, лесни, прецизно локализирани, пенетрирачки движења, 
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изведени циркуларно или напречно на мекото ткиво 
 
Не вклучува:   манипулација на зглоб (50115-00 [1905]) 

масажа:  

• срцева (со затворен граден кош) (92053-00 [1890]) 

• простата (92131-00 [1904]) 

• ректум (92094-00 [1899]) 
 

92205-00 Неинвазивна терапевтска интервенција, која не е класифицирана на друго 
место 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОДДРШКА НА КЛИЕНТ 
 
Забелешка: Интервенции кои по природа не се ниту дијагностички, ниту терапевтски  

 
АНЕСТЕЗИЈА 

 
Забелешка: Кодовите во блоковите [1909] и [1910] бараат екстензијата со два знака да го назначува ASA 

степенот. Види подолу за кодови и дефиниции. Оваа екстензија од два знака се назначува 
само според документацијата во формуларот за анестезија. 

 
Класификација на Физичкиот Статус на Американското Друштво на Анестезиолози (ASA)  
 
Долунаведената табела со ASA степените е дадена за да се користи со соодветните кодови во 

блоковите [1333] Аналгезија и анестезија за време на породилни трудови и царски рез, [1909] 
Спроводна анестезија и [1910] Церебрална анестезија. Првиот знак од екстензијата на кодот 
за процедурата е ASA степенот како што е претставен во првата колона. 

 
Вториот знак од екстензијата укажува дали променливата `E`  е забележана на формуларот за 

анестезија, дополнително од ASA степенот. `Е` означува дека процедурата е изведена како 
итен случај и може да се поврзува со субоптимална можност за модофикација на ризикот. 
Променливата `Е` се претставува со цифрата `0`. 

 
Оваа информација мора да е документирана на формуларот за анестезија пред да се назначат 

кодовите. Онаму каде што нема документиран ASA степен или не е назначена променливата за 
итен случај, тогаш во екстензијата на кодот се ставаат цифрите `9`. 

 
Прв знак 
 

ASA степен  Опис 

 
1 Нормален здрав пациент 
2 Пациент со лесно системско заболување 
3 Пациент со изразено системско заболување кое ја ограничува активноста 
4 Пациент со изразено системско заболување кое е постојана закана за животот 
5 Пациент кој е пред смрт и кој не се очекува да преживее подолго од 24 часа без хируршка 

интервенција 
6 Пациент со утврдена клиничка смрт на мозокот, чии органи се отстранети за донирање 
9 Без документација за ASA степенот 

 
Втор знак 
 

Променлива  
за итен случај  Цифра  Опис 

 
Е  0  процедура која е изведена како итен случај 
  9  не е итен случај или не е познато 

 
Не вклучува: преоперативна проценка на анестезија (види блок [1821]) 

 
1909 Спроводна анестезија 
▼0031 

 
Види ги кодовите за екстензијата 

92508-XX Невроаксијален блок 
Каудална 
Епидурална                 инјекција/инфузија 
Спинална 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на невроаксијален блок (92516-00 [1912]) 
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Не вклучува: она за индукција на: 

• породилни трудови (92506-00 [1333]) 

• породилни трудови и породување  (92507-00 [1333) 
 

92509-XX Регионален блок, нерв на глава или врат 
 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на регионален блок, нерв на глава или врат 
(92517-00 [1912]) 

 
92510-XX Регионален блок, нерв на труп 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на регионален блок, нерв на трупот (92517-01 
[1912]) 

 
92511-XX Регионален блок, нерв на горен екстремитет 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на регионален блок, нерв на горен екстремитет 
(92517-02 [1912]) 

 
92512-XX Регионален блок, нерв на долен екстремитет 

 
Кога се врши, се применува и кодот: 

• континуирана (постпроцедурална) инфузија на регионален блок, нерв на долен екстремитет 
(92517-03 [1912]) 

 
92519-XX Интравенска регионална анестезија 

Биеров блок 
Ретроградна перфузија на екстремитет 
 

92513-XX Инфилтрација на локален анестетик 
Инјекција на локален анестетик 
Површинска анестезија 
 
Забелешка: Изведена за анестезија каде ефектот е на локализирано ткиво  
 
Не вклучува: ретроградна перфузија на екстремитет (92519 [1909]) 
 

1910 Спинална анестезија 
▼0031 

 
Види ги кодовите за екстензијата 

 
92514-XX Општа анестезија 

Општа анестезија: 

• со анестетички гасови 

• инхалациона 

• интравенска  
 
Вклучува: употреба на вештачки помагала за дишење (интубација) 
 

92515-XX Седација 
Седација: 

• со гасови 

• инхалациона 

• интравенска  
 
Вклучува: онаа со употреба на вештачки помагала за дишење (интубација) (92514 [1910]) 

 
1911 Постпроцедурална аналгезија 
▼0031 

 
Забелешка: Кодовите од овој блок треба да се користат само кога опишаната процедура е 

иницирана во акушерски оддел и/или породилна сала и постои документација 
за континуирана инфузија/болус инјекција/надополнување, кои се даваат 
постпроцедурално 

 

92516-00 Менаџирање на невроаксијален блок  
Континуирана инфузија на периоперативен невроаксијален блок: 
• каудална 

• епидурална 

• спинална 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент 
 
Прво се кодира:  
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• невроаксијален блок (92508 [1909], 92506, 92507 [1333]) 
 

92517-00 Менаџирање на регионален блок, нерв на глава или врат 
Континуирана инфузија на периоперативен регионален блок, нерв на глава или врат 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент 
 
Прво се кодира:  

• регионален блок, нерв на глава или врат (92509 [1909]) 

 
92517-01 Менаџирање на регионален блок, нерв на труп 

Континуирана инфузија на периоперативен регионален блок, нерв на труп 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент 
 
Прво се кодира:  

• регионален блок, нерв на труп (92510 [1909]) 

 
92517-02 Менаџирање на регионален блок, нерв на горен екстремитет 

Континуирана инфузија на периоперативен регионален блок, нерв на горен екстремитет 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент 
 
Прво се кодира:  

• регионален блок, нерв на горен екстремитет (92511 [1909]) 

 
92517-03 Менаџирање на регионален блок, нерв на долен екстремитет 

Континуирана инфузија на периоперативен регионален блок, нерв на долен екстремитет 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент 
 
Прво се кодира:  

• регионален блок, нерв на долен екстремитет (92512 [1909]) 

 
90030-00 Супкутана постпроцедурална инфузија на аналгетик 

Инфузиски уред (пумпа) за отстранување на болка  
Перкутана постпроцедурална инфузија на аналгетик 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент 
 

92518-00 Интравенска постпроцедурална аналгезија контролирана од пациент (PCA) 
Инфузија на аналгетик контролирана од пациент 
 

92518-01 Интравенска постпроцедурална инфузија на аналгетик 
 
Вклучува:  аналгезија контролирана од пациент (92518-00 [1912]) 

 
ПОМОШ / АСИСТЕНЦИЈА 
 
1914 Интервенции за пружање помош 

  
Забелешка: Интервенции каде целта е само да се пружи помош на клиентот и не опфаќаат 

никакви терапевтски третмани како на пр. советување, едукација, вежбање на 
вештини или терапевтски вежби 

 

96163-00 Помош при активности поврзани со самостојна грижа  
Пружање помош на клиентот за: 

• бањање/туширање 

• миење заби 

• облекување 

• јадење 

• хранење 

• внесување на хранливи состојки 

• грижа за друг 
• одење во тоалет 
• миење коса 
 

96164-00 Помош при активности поврзани со одржување на здравјето   
Пружање помош на клиентот за: 

• дијагностичко тестирање/мониторирање (за состојби како што се ампутирани екстремитети, 
астма, дијабет) 

• грижа или хигиена за нозе/стапало (како на пр. сечење на здрави нокти на нозете) 
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• медикаментен третман 

• орална хигиена 

• самоинјектирање 

• грижа за стома 

 
96165-00 Помош при активности поврзани со направи, уреди или опрема за помош и 

прилагодување  
 
Забелешка: За списокот на уред, помагало или опрема за помош или прилагодување види 

блок [1870] 

 
96166-00 Помош при активности поврзани со положбата на 

телото/мобилност/движење  
Пружање помош на клиентот за шетање 

 
96167-00 Помош при активности поврзани со преместување на телото 

Пружање помош на клиентот при трансфер до/од: 

• бања/туш 

• кревет 
• стол 

• под 

• тоалет 
• превозно средство 

 
96168-00 Помош при активности поврзани со менаџирање на домот  

Пружање помош на клиентот за: 

• чистење 

• заштеда на енергија 

• работа во градината 

• чување/одржување на куќата 

• перење алишта 

• подготовка на оброк 
• безбедносни процедури во и околу домот 
• купување 

 
96169-00 Помош при активности поврзани со родителство 

Пружање помош на клиентот при 

• хранење на бебето 

• грижа околу бебето 
 
Не вклучува: екстракција на млеко од дојка која е во период на лактација (92203-00 [1908]) 

 
ДРУГИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОДДРШКА НА КЛИЕНТОТ 
 
1915 Други интервенции за поддршка на клиентот 
96171-00 Придружување или транспортирање на пациент 

Придружба на клиентот до друга здравствена установа или институција во и вон дадената 
здравствена установа 

 

96107-00 Координација на здравствените услуги 
 
Забелешка: Координација на услугите – вклучува распоредување, фацилитирање и 

координирање на група на услуги кои се неопходни за да се задоволат 
идентификуваните потреби на клиентот 

 
Не вклучува: советување и едукација за: 

• управување со финансии (96078-00 [1867]) 

• менаџмент на домот (96077-00 [1867]) 

• самостојна грижа (96075-00 [1867]) 
 

96108-00 Застапување 
 
Забелешка: Претставување или бранење на интересите на клиентот за да се олесни 

пристапот до и користењето на здравствените услуги 
 

96187-00 Религиозна служба 
Воведување на службата 
Пасторална конверзација 
Духовна/емотивна поддршка 
 
Забелешка: Изразувањето на пасторална грижа поврзана со воведување на службата и 

воспоставување на однос кој овозможува пасторална конверзација при која се 
поттикнуваат духовната добросостојба и оздравувањето 
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ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ СРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФЕСИИ 
 
ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ СРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
 
1916 Генерализирани сродни здравствени интервенции 
▼0031 

 
 

95550-00 Сродни здравствени интервенции, диететика  
 

95550-01 Сродни здравствени интервенции, социјална работа  
 

95550-02 Сродни здравствени интервенции, трудова медицина 
 

95550-03 Сродни здравствени интервенции, физиотерапија  
 

95550-04 Сродни здравствени интервенции, подиатрија 
 

95550-05 Сродни здравствени интервенции, патологија на говор  
 

95550-06 Сродни здравствени интервенции, аудиологија  
 

95550-07 Сродни здравствени интервенции, ортоптика  
 

95550-08 Сродни здравствени интервенции, протетика и ортотика 
 

95550-09 Сродни здравствени интервенции, фармација  
 

95550-10 Сродни здравствени интервенции, психологија  
 

95550-12 Сродни здравствени интервенции, религиозна грижа 
 

95550-13 Сродни здравствени интервенции, музикотерапија  
 

95550-11 Сродни здравствени интервенции, други  

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
 
ФАРМАКОТЕРАПИЈА 
 
Забелешка: Долунаведениот список на екстензии е даден за да се користи со кодовите во блок [1920] 

Администрација на фармакотерапија и [1921] Полнење на уред/пумпа за администрација на 
лек. 

 

-00 
▼0044 

 

Антинеопластичен агенс 
 
Вклучува: агенси кои се користат за третман на неоплазми и/или состојби поврзани со 

неоплазми 
 
Не вклучува: хируршка катетеризација со администрација на хемотерапевтски агенс (види 

блок [741]) 
 

-01 
 

Тромболитичен агенс 
 
Не вклучува: хируршка катетеризација со администрација на тромболитичен агенс (види блок 

[741]) 
 

-02 
▼1615 

 

Антиинфективен агенс 
 
Вклучува:    антибактериски 

антибиотик 
антифунгален 
антипротозоик 
антивирален 

 
Не вклучува: кога се користи при третман на неоплазми и/или состојби поврзани со 
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неоплазми 
 (-00) 

 

-03 
 

Стероид 
 
Вклучува: кортикостероиди 
 
Не вклучува: кога се користи при третман на неоплазми и/или состојби поврзани со 

неоплазми 
 (-00) 

 

-04 
▼1923 

 

Антидот 
 
Вклучува:    ацетилцистеин 

фрагментирани антитела 
противотров 
дигоксин 
антагонисти на тешки метали 

 

-05 
▼0214 

 

Гама глобулин 
Intragam 
 
Не вклучува:   трансфузија на гама глобулин (13706-05 [1893]) 

кога се користи при третман на неоплазми и/или состојби поврзани со 
неоплазми  (-00) 

 

-06 
 

Инсулин 
 

-07 
▼1615 

 

Нутритив 
 

-08 
▼1615 

 

Електролит 
 

-09 Друг и неспецифициран фармаколошки агенс 

 
 

1920 Администрација на фармакотерапија 
▼0042 Види ги кодовите за екстензиите за типот на агенсот 

 
Не вклучува: администрација на фармаколошки агенс за: 

• анестезија (види блокови [1333], [1909] и [1910]) 

• имунизација (види блокови [1881] до [1884]) 

• локален ефект (види Индекс: Инјекција, по место или Инјекција, по тип, по 
место) 

• справување со ектопична бременост (види блок [1256]) 

• менаџмент на болка (види блокови [31] до [37] и [60] до [66]) 

• перфузија (види блок [1886]) 

• вакцинација (види блокови [1881] до [1883]) 
хируршка администрација на хемотерапевтски агенс (види блок [741]) 

 

96196-XX Интраартериска администрација на фармаколошки агенс 
 

96197- XX Интрамускулна администрација на фармаколошки агенс 
 

96198- XX Интратекална администрација на фармаколошки агенс 
 

96199- XX 
▼0042 

Интравенска администрација на фармаколошки агенс 
Администрација на фармаколошки агенс преку периферен катетер 
 
Не вклучува: администрација на фармаколошки агенс преку: 

• амбулаторен уред за администрација на лек (96208 [1921]) 

• надворешен васкуларен катетер (96204 [1920]) 

• имплантибилен уред/пумпа за инфузија (96207 [1921]) 
   хируршка катетеризација со администрација на фармаколошки агенс (види блок 

[741])  
 

96200- XX Супкутана администрација на фармаколошки агенс 
 

96201- XX Интракавитарна администрација на фармаколошки агенс 
 

96202- XX Ентерална администрација на фармаколошки агенс 
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96203- XX Перорална администрација на фармаколошки агенс 
Сублингвална администрација на фармаколошки агенс 

 
96204- XX 
▼0045 

Администрација на фармаколошки агенс преку надворешен васкуларен 
катетер 
Администрација на агенс преку: 

• Broviac  

• Централен венски 

• Cook 

• Groshong                                 катетер 

• Hickman 

• Permacath 

• PerQCath 

• PICC 
 

Не вклучува: администрација на фармаколошки агенс преку: 

• амбулаторен уред за администрација на лек (96208 [1921]) 

• имплантибилен уред/пумпа за инфузија (96207 [1921])  

• периферен катетер (96199 [1920]) 
   хируршка катетеризација со администрација на агенс (види блок [741]) 

 

96205- XX Друг начин на администрација на фармаколошки агенс 
Администрација на фармаколошки агенс преку некој телесен отвор 
Интрадермална инјекција на фармаколошки агенс 
Јонофореза 
Површинска                администрација на фармаколошки агенс 
Трансдермална 
 
Не вклучува: администрација на фармаколошки агенс преку уста (96203 [1920]) 
 

96206- XX Неспецифициран начин на администрација на фармаколошки агенс 
 

1921 Полнење на уред/пумпа за администрација на лек 
▼0045 Види ги кодовите за екстензиите за типот на агенсот 

 
Не вклучува: администрација на фармаколошки агенс преку надворешен васкуларен катетер  

(96204 [1920]) 
 само одржување на уредот (13939-01, 13942-01 [766]) 
 

96207- XX Полнење на имплантабилна инфузиска пумпа  
Дополнување на имплантабилна инфузиска пумпа 
 
Вклучува: она со одржување како: 

• испирање 

• инјектирање на изотоп за да се тестира пумпата 

• повлекување на примерок од течноста за култура 
 

96208- XX Полнење на амбулантен уред за администрација на лек  
Дополнување на амбулантен уред за администрација на лек  
 
Вклучува:    конектирање со имплантибилна инфузиска пумпа 

дисконектирање од имплантибилна инфузиска пумпа 
одржување како на пр. испирање 

 

1922 Други процедури поврзани со фармакотерапија 

90762-00 Фармакотераписко планирање на терапија, примарна постапка 
 

90762-01 Фармакотераписко планирање на терапија, секундарна постапка 
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ПОГЛАВЈЕ 20 
 

СНИМАЊА (БЛОКОВИ 1940-2016) 
 
СНИМАЊЕ СО УЛТРАЗВУК 
Ехографија 
Ултрасонографија 
 

 
1940 Ултразвук на глава или врат 
 Не вклучува: интраоперативен ултразвук (55054-00[1949] 

55030-00 
 
 
55028-00 
 
 
 
 
 
55032-00 
 
 
 

Ултразвук на очна празнина 
Ултразвук на око (дводимензионално, еднодимензионално) 

 
Ултразвук на глава  
Ехоенцефалографија 
 
Не вклучува:  

• цефалометрија на фетус (55700-01[1943]) 

• на очна празнина (55030-01 [1940]) 
 
Ултразвук на врат 
 
Не вклучува:  

• ултразвук дуплекс на каротидни садови (види блокови  [1944 ] и [1946] 

 
1941 Ултразвук на граден кош 
 Не вклучува: интраоперативен ултразвук (55054-00[1949]) 

55070-00 
 
 
55076-00 

Ултразвук на граден кош, унилатерално 
 
 
Ултразвук на граден кош, билатерално 
 

 
1942 Ултразвук на срце 
 
 
 
 
 
 
 
 
55112-00 
 
55118-00 
 
55130-00 
 

Ехокардиографија 
Вклучува:  

• со употреба на 

• мапирање во боја 

• Доплер техники (постојан бран) (бран на пулсот) 
• Скенер на механичкиот сектор 

• Конвертор на редот на фазите 

• Со снимање на видео лента 
 
Ултразвук на срце еднодимензионално и дводимензионално 
 
Трансезофагеален ултразвук на срце, дводимензионално во реално време 

 
Трансезофагеален ултразвук на срце, дводимензионално во реално време 
во тек на оперативен зафат на срце 
 
Вклучува:  

• со последователна проценка на функционирањето на срцето пред и по оперативниот 
зафат 

1943 Ултразвук на абдомен или пелвис 
 
 
55036-00 
 
 
 

Не вклучува: интраоперативен ултразвук (види блок [1949]) 

 
Ултразвук на абдомен 
Вклучува: испитување на уринарен тракт 
 
Не вклучува:  

• Абдоминален зид (55812-00 [1950])  
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55038-00 
 
 
 
 
 
 
55084-00 
 
 
 
 
 

55044-00 
 
55600-00 
 
 
 
55048-00 
 
 
55731-00 
 
 
 
 
55729-00 
 
 
55700-00 
 
55700-01 
 
 
55700-02 
 
 
 

• и за состојби на бременост (55700,55729-00[1943]) 

 
Ултразвук на уринарен тракт 
 
Не вклучува:  

• Испитување на абдомен (55036-00 [1943]) 

• Трансректален ултразвук на простата, мочен меур и уретра (55600-00[1943]) 

• Ултразвук на уринарен мочен меур (55084-00[1943]) 
 

 
Ултразвук на уринарен мочен меур 
 
Не вклучува:  

• Трансректален ултразвук на простата, мочен меур и уретра (55600-00[1943]) 
 

 
Ултразвук на машка карлица 
 
Трансректален ултразвук на простата, мочен меур и уретра 
Не вклучува:  

• Само уринарен мочен меур (55600-00[1943]) 

 
Ултразвук на скротум 
 
 
Ултразвук на женска карлица 
Вклучува: 

• Инфузија на физиолошки раствор во ендометриум 
Не вклучува: 

• Состојби поврзани со бременост (55700,55729-00[1943]) 
 

Ултразвучно мерење на крвниот проток во папочната врвца 
Вклучува: употреба на бран на пулсот или постојан бран Доплер 
 

Ултразвук за откривање на аномалии на фетус 
 
Ултразвук за мерење на растот на фетусот 
Вклучува:  

• Цефалометрија на фетус со ултразвук 
 

Ултразвук на абдомен или карлица за други состојби во бременоста 
Ултрасонично: 

• Локализација на плацента 

• Пелвиметрија 
        Ултразвук на утерус во бременост 

 
1944 Дуплекс сонографија на кранијални, каротидни или вертебрални садови 

 
 
 
 
 
 
 
55274-00 
 
 
 
 
 
 

 
55280-00 
 

Вклучува:  

• Снимање со ултразвук и интегрирано мерење на текот со Доплер со спектрална 
анализа 

 
Не вклучува:  

• За мапирање на каналите (55294[1948]) 

 
 
Дуплекс сонографија на екстракранијални, каротидни или вертебрални 
садови 
 
Вклучува: Дуплекс сонографија на: 

• Неименувани садови 

• Субклавикални садови 
Окулоплетисмографија 
Периорбитално Доплер испитување 
 

Дуплекс сонографија на интракранијални садови 
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1945 Дуплекс сонографија на интраторакални или интра-абдоминални садови 

 
 
 
 
 
 
 
 
55276-00 
 
 
 
 
 
55278-00 
 

Вклучува:  

• Снимање со ултразвук и интегрирано мерење на текот со Доплер со спектрална 
анализа 

 
Не вклучува:  

• Интраоперативен ултразвук (55054-00[1949]) 

• За мапирање на каналите (55294[1948]) 
 

 
Дуплекс сонографија на интраабдоминални садови,аорта или артерии на 
илиум и/или долна вена кава или вени на илиум 
 
Не вклучува:  

• Состојби поврзани со бременост (55700,55729-00[1943]) 
 

 

Дуплекс сонографија на бубрежни садови и/или садови во утробата 
 
Вклучува: дуплекс сонографија на: 

• аорта 

• садови на илиум 

• долна вена кава 
 
Не вклучува:  

• Состојби поврзани со бременост (55700,55729-00[1943]) 
 

 
1946 Дуплекс ултразвук на екстремитет 

 
 
 
 
 
 
 
 

55248-00 
 
 
55248-01 
 
 
55252-00 
 
 
 
 
55252-01 
 
 
 
 
55238-00 
 
 
55238-01 
 
 
55244-00 
 
 
 
 

Вклучува:  

• Снимање со ултразвук и интегрирано мерење на текот со Доплер со спектрална 
анализа 

 
Не вклучува:  

• Интраоперативен ултразвук (55054-00[1949]) 

• За мапирање на канали за бајпас (55294[1949]) 
 

 
Дуплекс сонографија на артерии или имплант на бајпас во горен 
екстремитет, унилатерално 
 
Дуплекс сонографија на артерии или имплант на бајпас во горен 
екстремитет, билатерално 
 
Дуплекс сонографија на вени во горен екстремитет, унилатерално 
 
Не вклучува:  

• Дуплекс сонографија на имплант на бајпас во вени на горен екстремитет (55248-
00[1946]) 

 
Дуплекс сонографија на вени во горен екстремитет, билатерално 
 
Не вклучува:  

• Дуплекс сонографија на имплант на бајпас во вени на горен екстремитет (55248-
00[1946]) 

 

Дуплекс сонографија на артерии или имплант на бајпас во долен    
екстремитет, унилатерално 
 
Дуплекс сонографија на артерии или имплант на бајпас во долен    
 екстремитет, билатерално 
 
Дуплекс сонографија на вени во долен екстремитет, унилатерално 

 
Не вклучува:  

• Дуплекс сонографија на имплант на бајпас во вени на долен екстремитет (55238-
00[1946]) 
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55244-01 
 
 
 
 
55292-00 
 
 
 
55292-01 
 
 

Дуплекс сонографија на вени во долен екстремитет, унилатерално 
 
Не вклучува:  

• Дуплекс сонографија на имплант на бајпас во вени на долен екстремитет (55238-
00[1946]) 

 
Дуплекс сонографија на хируршки создадена артериовенозна фистула или 
имплант на горен екстремитет 
 
 
Дуплекс сонографија на хируршки создадена артериовенозна фистула или 
имплант на долен екстремитет 

 
 

 
1947 Дуплекс сонографија на артерија или кавернозно ткиво на пенис 

 
 
 
 
 
 
 
 
55282-00 
 
 
 
 
 
55284-00 
 

Вклучува:  

• Снимање со ултразвук и интегрирано мерење на текот со Доплер со спектрална 
анализа 

 
Не вклучува:  

• Интраоперативен ултразвук  (55054[1949]) 

• За мапирање на канали за бајпас (55294-00[1948]) 

 
 

Дуплекс сонографија на артерија на пенис 
 
Не вклучува:  

• Кавернозна артерија 

• Дорзална артерија 
 
 

Дуплекс сонографија на кавернозно ткиво на пенис 

 
1948 Дуплекс сонографија на други садови 

 
 
 
 
 
 
 
90911-00 
 
 
 
 
55294-00 
 
55294-01 
 
55294-02 
 

Вклучува:  

• Снимање со ултразвук и интегрирано мерење на текот со Доплер со спектрална 
анализа 

 
Не вклучува:  

• Интраоперативен ултразвук  (55054[1949]) 
 

 
Дуплекс сонографија на садови на други места 
Дуплекс сонографија на садови 

 
Не вклучува:  

• За мапирање на канали за бајпас (55294[1949]) 
 

Дуплекс сонографија на артерии за мапирање на канали за бајпас 
 

Дуплекс сонографија на вени за мапирање на канали за бајпас 
 
Дуплекс сонографија на артерии и вени за мапирање на канали за бајпас 
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1949 Интраоперативен ултразвук 

 
 
 
 
 
 
 
30441-00 
 
 
30439-02 
 
55848-00 
 
55054-00 
 

Исто така код:  

• Извршени хируршки процедури 
 
Не вклучува:  

• Трансезофагеален ултразвук на срце во тек на оперативен зафат на срце   (55130-
00[1942]) 

 

 

Интраоперативен ултразвук за одредување на стадиум на 
интраабдоминална лезија 
 
Интраоперативен ултразвук на жолчен канал 
 
Интраоперативен мускуло-скелетен ултразвук 
 
Интраоперативен ултразвук на друго место 
Ултразвук во врска со хируршки процедури со употреба на интервентни техники 

 
1950 Ултразвук на други места 

 
 
 
 
55800-00 
 
55804-00 
 
55808-00 
 
55812-00 
 
55816-00 
 
55816-01 
 
55824-00 
 
55824-01 
 
55828-00 
 
55832-00 
 
55836-00 
 
55844-00 
 
55852-00 
 
90908-00 

 
Не вклучува:  

• Интраоперативен ултразвук   (види блок [1949]) 
 

 
Ултразвук на рака или на рачен зглоб 
 
Ултразвук на подлактица или лакт 
 
Ултразвук на рамо или на горен дел од рака 
 
Ултразвук на граден кош или на абдоминален зид 
 
Ултразвук на колк 
 
Ултразвук на слабина 
 
Ултразвук на задник 
 
Ултразвук на бут 
 
Ултразвук на колено 
 
Ултразвук на долна нога 
 
Ултразвук на зглоб на нога или стапало 
 
Ултразвук на кожа и на поткожно ткиво 
 
Ултразвук на ‘рбет  на ‘рбетен мозок 
 
Ултразвук на друго место 

 
ТОМОГРАФИЈА 
 
1951 Томографија 

 

60100-00 
 

Томографија 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија (види блокови [1952] до [1966] со: 

• Холецистографија (58924-00[1976]) 

• Интравенозна пиелографија (58706-00[1978]) 
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ИСПИТУВАЊЕ СО КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА 
Реконструктивна томографија 
 

1952 Компјутеризирана томографија на мозок 
 Компјутеризирана томографија на глава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56001-00 
 
56007-00 

Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 
Со испитување на:  

• Граден кош (57001,57007, [1957]) 

• Фацијална коска и параназален синус (56030-00, 56036-00[1956]) 

• Средно уво и темпорална коска (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07[1955]) 

• Очна празнина (56013-02, 56013-03[1954]) 

• Хипофизна јама (56010-02,56010-03[1953]) 
 

 
Компјутеризирана томографија на мозок 
 

Компјутеризирана томографија на мозок со интравенозно 
контрастно средство 
Компјутеризирана томографија на мозок прво без и потоа со интравенозно контрастно 
средство 
 

 
 
1953 Компјутеризирана томографија на хипофизна јамичка (и мозок) 
 
 
 
56010-00 
 
56010-01 
 
 
56010-02 
 
56010-03 

Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 

Компјутеризирана томографија на хипофизна јамичка 
 

Компјутеризирана томографија на хипофизна јамичка со 
интравенозно контрастно средство 

 

Компјутеризирана томографија на хипофизна јамичка и на мозок 
 
Компјутеризирана томографија на хипофизна јамичка и на мозок со 
интравенозно контрастно средство 

 
1954 Компјутеризирана томографија на очна празнина (и на мозок) 
 
 
 
 
56013-00 
 
56013-01 
 
 
56013-02 
 
56013-03 

Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 

 
Компјутеризирана томографија на очна празнина 
 

Компјутеризирана томографија на очна празнина со 
интравенозно контрастно средство 

 

Компјутеризирана томографија на очна празнина и мозок 
 
Компјутеризирана томографија на очна празнина и мозок со интравенозно 
контрастно средство 
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1955 

 

Компјутеризирана томографија на средно уво и на темпорална коска (и на 
мозок) 
 

 

 
 
56016-00 
 
 
56016-01 
 
 
56016-02 
 
 
56016-03 
 
 
56016-04 
 
 
56016-05 
 
 
56016-06 
 
 
56016-07 
 
 

Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 

Компјутеризирана томографија на средно уво и темпорална коска, 
унилатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво и темпорална коска со 
интравенозно контрастно средство, унилатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво, темпорална коска и мозок, 
унилатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво, темпорална коска и мозок, со 
интравенозно контрастно средство, унилатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво и темпорална коска, 
билатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво и темпорална коска со 
интравенозно контрастно средство, билатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво, темпорална коска и мозок, 
билатерално 
 
Компјутеризирана томографија на средно уво, темпорална коска и мозок, со 
интравенозно контрастно средство, билатерално 

1956 

 

Компјутеризирана томографија на фацијална коска и/или параназален 
синус (и на мозок) 

 
 

 
56022-00 
 
56028-00 
 
 
56022-01 
 
 
56028-01 
 
 
56030-00 
 
 
56036-00 
 
 
56022-02 
 
56028-02 
 
 

Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 

Компјутеризирана томографија на фацијална коска 
 
Компјутеризирана томографија на фацијална коска со интравенозно 
контрастно средство 
 
Компјутеризирана томографија на параназален синус 
 
 
Компјутеризирана томографија на параназален синус со интравенозно 
контрастно средство 
 
Компјутеризирана томографија на фацијална коска, параназален синус и 
мозок 
 
Компјутеризирана томографија на фацијална коска, параназален синус и 
мозок со интравенозно контрастно средство, билатерално 
 
Компјутеризирана томографија на фацијална коска и параназален синус 
 
Компјутеризирана томографија на фацијална коска и параназален синус со 
интравенозно контрастно средство 
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1957 Компјутеризирана томографија на мозок, граден кош и абдомен 
 
 
 
 
 
57001-00 
 
57007-00 
 
 

 
56301-01 
 
 
56307-01 
 
 
57001-01 
 
57007-01 
 
 
 

Вклучува: горен абдомен 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 

Компјутеризирана томографија на мозок и граден кош 
 
Компјутеризирана томографија на мозок и граден кош со интравенозно 
контрастно средство 
Компјутеризирана томографија на мозок и граден кош прво без а потоа со интравенозно 
контрастно средство  

 
Компјутеризирана томографија на граден кош и абдомен 
 
 
Компјутеризирана томографија на граден кош и абдомен со интравенозно 
контрастно средство 
 
Компјутеризирана томографија на мозок, граден кош и абдомен 
 
Компјутеризирана томографија на мозок, граден кош и абдомен со 
интравенозно контрастно средство, билатерално 
Компјутеризирана томографија на мозок, граден кош и абдомен, без а потоа со интравенозно 
контрастно средство 

 
 
1958 Компјутеризирана томографија на врат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56101-00 
 
56107-00 
 

Вклучува: ларинкс 
                 Фаринкс 
                 Плунковна жлезда 
                 Горен езофагус 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (573501966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
        За цервикален спинален столб види блок [1959]) со испитување на граден кош, абдомен и   
        пелвис (56801-00, 56807-00[1961]) 

 
Компјутеризирана томографија на меко ткиво на врат 
 
Компјутеризирана томографија на меко ткиво на врат со интравенозно 
контрастно средство 
Компјутеризирана томографија на меко ткиво на врат прво без, а потоа со интравенозно 
контрастно средство  

 
 

 
1959 Компјутеризирана томографија на ‘рбет 
 
 

 
56220-00 
 
56224-00 
 
 
 
56221-01 
 
 
56225-00 
 

Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (573501966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
 

Компјутеризирана томографија на ‘рбет, цервикален регион 
 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет со интравенозно контрастно 
средство, цервикален регион 
 

 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет, торакален регион  
 
 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет со интравенозно контрастно 
средство, торакален регион  
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56223-00 
 
 
56226-00 
 
 
56233-00 
 
56234-00 
 
 

 
90912-00 
 
90912-01 
 
 
 
 
56219-00 
 

Компјутеризирана томографија на торакален ‘рбет без, а потоа со интравенозно контрастно 
средство 

 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет, лумбосакрален регион 
 
 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет со интравенозно контрастно 
средство, лумбосакрален регион 
 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет, мултипни региони 
 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет со интравенозно контрастно 
средство, мултипни региони 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет, мултипни региони, прво без а потоа со интравенозно 
контрастно средство 
 

Компјутеризирана томографија на ‘рбет, неодреден регион  
 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет со интравенозно контрастно 
средство, неодреден регион 
Компјутеризирана томографија на ‘рбет прво без а потоа со интравенозно контрастно 
средство, неодреден регион 
 
 

Компјутеризирана томографија со интратекално контрастно средство  

 
1960 Компјутеризирана томографија на граден кош 

Компјутеризирана томографија на торакс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56301-00 
 
56307-00 
 

Вклучува: коска 
                 Зид на граден кош 
                 Бел дроб 
                 Медиастинум 
                 Плевра 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (573501966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 

•         за испитување на  

• граден кош, абдомен и пелвис (56801-00, 56807-00[1961]) 

• мозок (57001, 57007 [1957]) 

 
Компјутеризирана томографија на граден кош 
 
Компјутеризирана томографија на граден кош со интравенозно контрастно 
средство 
Компјутеризирана томографија на граден кош прво без, а потоа со интравенозно контрастно 
средство  

 
 

 
1961 Компјутеризирана томографија на граден кош, абдомен и пелвис 
 
 
 
 
 
 
56801-00 
 
56807-00 
 
 
 

Вклучува: коска 
                 Меко ткиво 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 

         
Компјутеризирана томографија на граден кош, абдомен и пелвис 
 
Компјутеризирана томографија на граден кош, абдомен и пелвис со 
интравенозно контрастно средство 
Компјутеризирана томографија на граден кош, абдомен и пелвис прво без, а потоа со 
интравенозно контрастно средство  
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1962 Компјутеризирана томографија на абдомен 
 
 
 
 
 
 

 
56401-00 
 
56407-00 
 
 

Вклучува: регион од дијафрагма до илиум 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 

•         за испитување на  

• граден кош и пелвис (56801-00, 56807-00[1961]) 

• пелвис (56501-00, 56507-00 [1963]) 
 

Компјутеризирана томографија на абдомен 
 
Компјутеризирана томографија на абдомен со интравенозно контрастно 
средство 
Компјутеризирана томографија на абдомен прво без, а потоа со интравенозно контрастно 
средство  

 
1963 Компјутеризирана томографија на абдомен и пелвис 
 
 
 
 
 
 
 

 
56501-00 
 
 
56507-00 
 
 

Вклучува:  

• коска 

• меко ткиво 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350 [1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 

• за испитување на граден кош (56801-00, 56807-00[1961]) 
 

 

Компјутеризирана томографија на абдомен и пелвис 
 
 
Компјутеризирана томографија на абдомен и пелвис со интравенозно 
контрастно средство 
Компјутеризирана томографија на абдомен и пелвис прво без, а потоа со интравенозно 
контрастно средство  

 
1964 Компјутеризирана томографија на пелвис 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56409-00 
 
56412-00 
 
 
 
 
57201-00 
 

Вклучува: коска 
                 регион од илиум до  пубична симфиза  
                 меко ткиво 
 
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (57350[1966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 
за испитување на  

• абдомен (56501-00, 56507-00[1963]) 

• абдомен и граден кош (56801-00, 56807-00 [1961]) 

 
Компјутеризирана томографија на пелвис 
 
Компјутеризирана томографија на пелвис со интравенозно контрастно 
средство 
Компјутеризирана томографија на пелвис прво без, а потоа со интравенозно контрастно 
средство  

 
Пелвиметрија со компјутеризирана томографија 
Мерење на капацитетот и дијаметарот на карлицата со компјутеризирана томографија 

 
 
1965 Компјутеризирана томографија на екстремитет 

 

 
 
 
 

Вклучува: Рака 
                 Коска  
                 Прст 
                 Екстремитет 
                 Нога 
                 Меко ткиво 



Снимања 

 419 

 
 
 
 
 

56619-00 
 
56625-00 
 
 

                  
Не вклучува:Компјутеризирана томографија: 

• За спирална ангиографија (573501966]) 

• Интраоперативна (57341-00[1966]) 

        
Компјутеризирана томографија на екстремитет 
 
Компјутеризирана томографија на екстремитет со интравенозно контрастно 
средство 
Компјутеризирана томографија на екстремитет прво без, а потоа со интравенозно контрастно 
средство  
 

 
1966 Друга компјутеризирана томографија 
 
57341-00 
 
 
 
 
 
 
 
57350-00 
 
 
 
 
57350-01 
 
 

 
 
57350-02 
 
 

 
 

57350-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
57350-04 
 
 
 
 
 
 
57350-05 
 
 
 
 
57350-06 
 
 

         
Интраоперативна компјутеризирана томографија 
Компјутеризирана томографија заедно со хируршка процедура со употреба на интервентни 
техники 

 
Исто така код: 

• Извршени хируршки процедури 
Не вклучува: со стереотактичка процедура (40803-00[1]) 
 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на глава и/или 
врат со интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на глава и/или врат прво без, а 
потоа со интравенозно контрастно средство  

 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на горен 
екстремитет со интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на горен екстремитет прво без, а 
потоа со интравенозно контрастно средство  

 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на граден кош со 
интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на граден кош прво без, а потоа со 
интравенозно контрастно средство  

 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на абдомен со 
интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на абдомен прво без, а потоа со 
интравенозно контрастно средство  
 
Вклучува: органи во регионот од дијафрагма до илиум 
 
Не вклучува: абдоминална аорта со (билатерално) илиофеморален долен екстремитет 
(57350 –04 [1966] 
 
 

Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на абдоминална 
аорта и билатерален илиофеморален долен екстремитет со интравенозно 
контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на абдоминална аорта и 
билатерален илиофеморален долен екстремитет  прво без а потоа со интравенозно 
контрастно средство.  
 
 

Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на ‘рбет со 
интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на ‘рбет прво без а потоа со 
интравенозно контрастно средство. 
 
 

Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на пелвис со 
интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на пелвис прво без а потоа со 
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57350-07 
 
 
 
57350-08 
 
 
 

интравенозно контрастно средство 
 

Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на долен 
екстремитет со интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на долен екстремитет прво без а 
потоа со интравенозно контрастно средство 

 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на друго место со 
интравенозно контрастно средство 
Спирална ангиографија со компјутеризирана томографија на друго место прво без а потоа со 
интравенозно контрастно средство 

 
 
РАДИОГРАФИЈА 
Рентгенографија 
 
1967 Рентген на глава или врат 

 

 

 
 
57903-00 
 
57906-00 
 
57909-00 
 
57901-00 
 
 
 
 
 

 
57902-00 
 
 
57927-00 
 
 

57915-00 
 
 
 
57912-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
90900-00 
 
 
 
57924-00 
 
 
 

Не вклучува: 

• На цервикален рбет (58100-00 [1968]) 

 
 

Рентген на параназален синус 
 
Рентген на мастоидна коска  
 
Рентген на петрозна темпорална коска 
 
Рентген на череп 
Вклучува: калварија (черепен покрив) 
Не вклучува: Цефалометрија (57902-00, 57930-00, 57933-00[1967])  
                    На: 

• Мастоидна коска (57906-00[1967])  

• Параназален синус (57903-00[1967])  

• Петрозна темпорална коска (57909 -00  [1967])  
 
 

Цефалометрија 
• Вклучува: ортодонтичка цефалометрија (57930-00, 57933-00[1967])  

 

Рентген на темпоромандибуларен зглоб 
Не вклучува: артрографија (59751-00[1985]) 

 
Рентген на мандибула 
Не вклучува:  

• со ортопантомографија (57960-00 [1967]) 

• на темпоромандибуларен зглоб (57927-00 [1967]) 
 

Рентген на друга фацилјална коска  
Вклучува:  

• на образ 
• максила (горна вилица) 

• очна празнина 
Не вклучува:  

• мандибула (57915-00[1967]) 

• нос (57921-00 [1967]) 

• темпоромандибуларен зглоб (57927-00[1967]) 

 
Енцефалографија 
Цистернографија 
Пнеумоцистернографија 
Пнеумоенцефалографија 
 

Рентген на око 
Не вклучува:  

• очна празнина (57912-00[1967]) 
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59703-00 
 
 
57918-00 
 

 
59733-00 
 
 

57921-00 
 
57930-00 
 
 
 
 
 

 
57933-00 
 
 
 
57960-00 
 
57942-00 
 
57939-00 
 
57945-00 
 
 
 

Дакриоцистографија 
Вклучува: контрастно средство 

 
Рентген на плунковна жлезда 
Рентген на плунковен калкулус 
Сијалографија 
 

Рентген на плуковна жлезда со контрастно средство 
Сијалографија со контрастно средство 
 

Рентген на нос 
 
Рентген на заби 
Дентална радиографија/рентген 
Ортодонција: 

• цефалографија 

• цефалометрија 
 
Не вклучува:  

• на цела уста (57933-00[1967]) 
 

Рентген на заби, цела уста 
Не вклучува:  

• ортопантомографија (57960-00[1967]) 

 
Ортопантомографија 
 
Палатофарингелно снимање 
 
Палатофарингеално снимање со тестирање со дијаскопија 
 
Рентген на лирингс 
Вклучува: 

• меко ткиво на врат 

 
1968 Рентген на ‘рбет 
 
 
 
 
 
 
58100-00 
 
58103-00 
 
58106-00 
 
 
58109-00 
 
59700-00 
 
59724-00 

Вклучува: функционален поглед 
 

Не вклучува:рентген на ‘рбет: 
• 2 региона (58112-00 [1969]) 

• 3 региона (58115-00 [1969]) 

• 4 региона (58108-00 [1969]) 

 
Рентген на цервикален ‘рбет 
 
Рентген на торакален ‘рбет 
 
Рентген на лумбосакрален ‘рбет 
Рентген на лумбален ‘рбет 
 

Рентген на сакрококсигијален ‘рбет 
 
Дискографија 
 
Миелографија 
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1969 Рентген на ‘рбет, 2 региона 
 
 
 
 
 
58112-00 
 
58115-00 
 
58108-00 

Вклучува: функционален поглед на 2,3 или 4 од следниве региони на ‘рбетот: 
• цервикален 

• лумбосакрален 

• сакрококигеален 

• торакален 
 

Рентген на ‘рбет, 2 региона 
 
Рентген на ‘рбет, 3 региона 
 
Рентген на ‘рбет, 4 региона 
 

 
1970 Рентген на регионот на рамото 
57706-00 
 
57700-00 

Рентген на клавикула 
 
Рентген на рамо или скапула 
 
 

 
1971 Рентген на горен екстремитет 
57506-00 
 
57506-01 
 
57512-00 
 
57506-02 
 
57512-01 
 
57506-03 
 
 
57506-04 
 
57512-02 

Рентген на хумерус, надлактна коска 
 
Рентген на лакт 
 
Рентген на лакт и хумерус 
 
Рентген на подлактица 
 
Рентген на лакт и подлактица 
 
Рентген на рачен зглоб 
Не вклучува: испитување на староста на коскеното ткиво на рачен зглоб и колено (58300-
00[1984)] 
 

Рентген на рака 
 
Рентген на рака, рачен зглоб и подлактица 
 
 

 
1972 Рентген на градна коска и ребра 
58521-00 
 
58521-01 
 
58524-00 
 
58524-01 
 
58527-00 

Рентген на стернум (градна коска) 
 
Рентген на ребра, унилатерално 
 
Рентген на ребра, билатерално 
 
Рентген на градна коска и ребра, унилатерално 
 
Рентген на градна коска и ребра, билатерално 
 
 

 
1973 Рентген на граден кош 
 Мамографија 

59303-00 
 
 

59300-00 
 
 

Рентген на гради, унилатерално 
Не вклучува: млечна дуктографија (59306-00[ 1973]) 
 

Рентген на гради, билатерално 
Не вклучува: млечна дуктографија (59306-00[ 1973]) 
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59303-01 
 
59300-01 
 
59306-00 
 
 
59309-00 
 
 
59314-00 
 
59312-00 
 
59318-00 

Рентген на гради со термографија, унилатерално 
 
Рентген на гради со термографија, билатерално 
 
Млечна дуктографија на гради, унилатерално 
Галактографија на гради, унилатерално 

 
Млечна дуктографија на гради, билатерално 
Галактографија на гради, билатерално 

 
Интраоперативен рентген на гради, унилатерално 
 
Интраоперативен рентген на гради, билатерално 
 
Интраоперативен рентген на ексцизирано ткиво од гради 
Код прво: 

• Локализација на лезија на гради (31536-00[1740]) 
 

 
1974 Друга радиографија на граден кош 
58509-00 
 
58500-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58506-00 
 
 
 
 
 
 
59715-00 

Рентген на торакален кош или трахеа 
 
Рентген на граден кош 
Вклучува:  

• Бронхи 

• Дијафрагма 

• Срце 

• Бели дробови 

• Медиастинум 
Не вклучува: на 

• Ребра (58521-01, 58524-00[1972]) 

• Стернум (58521-00[1972]) 

• Торакален кош (58509-00[1974]) 

• Трахеа (58509-00[1974]) 
 

Рентген на граден кош со дијаскопија 
Вклучува:  

• Бронхи 

• Дијафрагма 

• Срце 

• Бели дробови 

• Медиастинум 
 

Бронхографија 
Ендотрахеална бронхографија 
 

 
1975 Рентген на гастроинтестинален тракт 

 
 
 
58909-00 
 
 
 
 
 
 
 
58909-01 
 
 
 
 
 

Не вклучува: 

• Рентген на абдомен без контрастно средство (58900-00[1977]) 
 

Рентгенски преглед на фарингс, езофагус, желудник или дуоденум со 
непрозирно контрастно средство 
Внес на бариум во фарингс, езофагус, желудник или дуоденум 
 
Вклучува:  

• прелиминарно празен филм 
Не вклучува:  

• непрозирно контрастно средство од езофагус, желудник или дуоденум до дебелото 
црево (58912-00[1975]) 

 

Рентгенски преглед на фарингс, езофагус, желудник или дуоденум со 
непрозирно контрастно средство со рентгенско снимање на граден кош 
Внес на бариум во фарингс, езофагус, желудник или дуоденум со рентгенско снимање на 
граден кош 
 
Вклучува:  

• прелиминарен празен филм 
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58912-00 
 
 
58912-01 
 
 
 
58915-00 
 
 
 
 
58916-00 
 
 
 
 
 
58921-00 
 

 
 

58939-00 
 
90906-00 

Не вклучува:  

• непрозирно контрастно средство од езофагус, желудник или дуоденум до дебелото 
црево со рентгенско снимање на граден кош (58912-00[1975]) 

 

Рентгенски преглед на фарингс, езофагус, желудник или дуоденум се до 
дебело црево со непрозирно контрастно средство 
Внес на бариум во фарингс, езофагус, желудник или дуоденум се до дебело црево (колон) 

 

Рентгенски преглед на езофагус, желудник и дуоденум се до дебело црево 
со рентгенско снимање на граден кош 
Внес на бариум во езофагус, желудник или дуоденум се до дебело црево со рентгенско 
снимање на граден кош 
 

Рентгенски преглед на тенко црево со непрозирно контрастно средство 
Серија во тенките црева 
Вклучува: прелиминарен празен филм 
Не вклучува: на дуоденум (58909[ 1975]) 
 

Ентероклиза 
Клиструм со бариум во тенко црево 
Вклучува: дуоденална интубација 
                 Прелиминарно празен филм 
Не вклучува:  
За намалување на интусусцепција (14212-00[1898]) 
 

Иригиграфија 
Вклучува: снимање со воздушно контрастно средство 
                 Прелиминарен празен филм 
 

Дефекографија 
 
Кондуитографија на илеум 

 
 
1976 Радиографија на жолчен канал 
 
 
 
 
58924-00 
 
 
 
 
 
58927-00 
 
 
 
58936-00 

Не вклучува: 

• интраоперативна холангиографија (30439-00[957]) 

• ретгенско снимање на абдомен без контрастно средство (58900-00[1977]) 
 

 
Холецистографија 
Тест на Греам 
 
Вклучува:  

• прелиминарен празен филм 

• темографија 
 

Директна холангиографија, постоперативна 
Холангиографија со боја која директно се инјектира во левата туба во жолчниот канал по 
оперативиот зафат 
 

Инфузиска холангиографија 
Холангиографија 
Интравенозна холангиографија 
 

 
1977 Радиографија/рентген на абдомен или перитонеум  
58900-00 
 
 
 
 
 

 
 

59760-00 
 
 

Рентген на абдомен 
Вклучува:  

• жолчен канал 

• долен гастроинтестинален регион 

• ретроперитонеум 

• желудник 
Не вклучува:  

• на уринарен тракт (58700-00[1980]) 

 
Перитонеографија 
Херниографија 
Вклучува: контрастно средство 
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1978 Интравенозна пиелографија 
 Инфузиски пиелограм 
 

 
 
 

58706-00 

Вклучува: 
• прелиминарен празен филм 

• томографија 
 

Интравенозна пиелографија 
 

 
1979 Ретроградна радиографија на уринарен систем 

58715-01 
 
58718-00 
 
58718-01 
 
58721-00 

Ретроградна пиелографија 
 
Ретроградна цистографија 
 
Ретроградна уретрографија 
 
Ретроградна уретро-цистографија 
 

 
1980 Друга радиографија/рентген на уринарен систем 

58700-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58715-00 

Рентген на уринарен тракт 
Едноставен рентген на бубрези 
Вклучува: 

• мочен меур 

• бубрег 
• уретер 

• уретра 
 
Не вклучува: контрастно средство: 

• цистоуретрографија (58721-00[1979]) 

• цистографија (58712-00[1979]) 

• пиелографија (58706-00[1978]), 58715 [1979]) и [1980]) 

• уретрографија (58718-01[1979]) 
 

Антеградна пиелографија 
Нефростограм 
Пиелостограм 
 

 
1981 Радиографија/рентген на пелвис 

57712-00 
 
 
 
 
57721-00 
 
57715-00 
 
 
 
 
59503-00 
 

Рентген на зглоб на колк 
 
Не вклучува:  

• артрографија со контрастно средство (59751-00[1985]) 

• врат на фемур (57518-00 [1983]) 
 

Рентген на внатрешна фиксација на фемурална коска 
 
Рентген на пелвис 
Рентген на карлчен појас 
 
Не вклучува: 

• радиографска пелвиметрија (59503-00 [1981]) 

 
Радиографска пелвиметрија 
Не вклучува:  

• пелвиметрија со компјутеризирана томографија (57201-00[1964])  

 
1982 Радиографија/рентген на генитален регион 

59712-00 
 
59736-00 

Хистеросалпингографија 
 
Вазоепидидимографија 
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1983 Радиографија/рентген на долен екстремитет 

57518-00 
 
 
 
 
57524-00 
 
57518-01 
 
 

 
 

 
57524-01 
 
57518-02 
 
57524-02 
 
57524-03 
 
57518-03 
 
57524-04 
 
57518-04 

Рентген на фемурална коска 
Рентген на бут 
 
Не вклучува: 

• интерна фиксација на фрактура на фемурална коска (57721-00[1981]) 
 

Рентген на фемурална коска и колено 
 
Рентген на колено 
 
Не вклучува:  

• испитување на старост на коскена срж на колено и рачен зглоб (58300-00[1984]) 

 
 
Рентген на колено и нога 
 
Рентген на нога 
 
Рентген на нога и зглоб на нога 
 
Рентген на нога, зглоб на нога и стапало 
 
Рентген на зглоб на нога 
 
Рентген на зглоб на нога и стапало 
 
Рентген на стапало 
Рентген на прст на нога 

 
 1984 Испитување на коски 

58300-00 
 
12306-00 
 
 
 
 
 
12309-00 
 
 
 
 
 
 
 

Рентгенско снимање на рачен зглоб и колено- коскена старост 
 
Рентген денситометрија на коски 
Испитување на присуство на минерали во коските со рентген абсорциометрија 
 
Забелешка: се прави за дијагноза на: 

• и мониторинг на губење на коскено ткиво 

• слабо присуство на минерали во коскената срж 
 

Денситометрија на коски со компјутерска томографија 
Испитување на присуство на минерали во коските со квантитативна компјутеризирана 
томографија 
Забелешка: се прави за дијагноза на: 

• и мониторинг на губење на коскено ткиво 

• слабо присуство на минерали во коскената срж 

 
1985 Артрографија 
59751-00 
 
 

Артрографија 
Вклучува:  

• испитување со контрастно средство 

• прелиминарен празен филм 

 
1986 Радиографија/рентген на цел скелет 
58306-00 
 
 

Рентген на цел скелет 
Ограничен рентген на цел скелет 
Испитување на скелет 
Вклучува:  

• рентген кој вклучува ≥ 4 региони на скелетот 
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1987 Локализација на страно тело 
59103-00 Рентген за локализација на страно тело 

 
1988 Друга радиографија 
59739-00 
 
59739-01 
 
59739-02 
 
59739-03 

 
90903-00 
 
90909-00 

Синографија на зид на граден кош 
 
Синографија на абдоминален зид 
 
Синографија на ретроперитонеум 
 
Друга синографија 
Фистулографија 
 

Рентген на меко ткиво кое не е класифицирано на друго место 
 
Рентген на друг регион 

 
АНГИОГРАФИЈА 
 
Не вклучува: 

• интраоперативна ангиографија (35200-00[379]) со техника за дигитално субстракција (види блокови 
[1992] до [1998]) 

 
 

1989 Артериографија 
 
 
 

59918-00 
 
59924-00 

Не вклучува: 

• дијаскопија со засилувач на мобилни слики (59970-00[1990] 

 
Периферна арериографија 
 
Друга артериографија 
 
Не вклучува: со магнетна резонанца (90902 [1991]) на 

• аорта (59921-00[1990]) 

• церебрални садови (59915-00[1990]) 

• коронарна артерија (38218 [668]) 

• периферна артерија (59918-00[1989]) 
 

 

1990 Друга ангиографија 
11215-00 
 
 
 
11218-00 
 
 
 
 
96188-00 
 
 

 
 
 

 
59754-00 

 
59915-00 
 
59921-00 

Ретинална слика на едно око 
Вклучува:  

• интравнеозно инјектирање на боја 

• мултипна изложеност 
 

Ретинална слика на двете очи 
Вклучува:  

• интравенско инјектирање на боја 

• мултипна изложеност 
 

Друго сликање на очи 
Сликање на преден дел 
 
Вклучува:  

• интравенско инјектирање на боја 

• мултипна изложеност 
• едно око или двете очи 

 

Лимфангиографија 
Вклучува: последователна радиографија 
 

Церебрална ангиографија 
 
Аортографија 
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59718-00 
 
 
 
59970-00 

Не вклучува: со дигитална субстракциона ангиографија (види блокови [1992] до [1997] 
 

Флебографија 
Венографија 
 
Не вклучува:  снимања на нуклеарна медицина (61465-00[2005] 
 

Ангиографија со дијаскопија со засилувач на мобилни слики 
 
 

1991 Ангиографија со магнетна резонанца 
 
 
 
90902-00 
 
90902-01 
 
90902-02 
 
90902-03 
 
90902-04 
 
90902-05 
 
90902-06 
 
90902-07 
 

Вклучува: 

• контрастно средство 

 
Магнетно резонантна ангиографија на глава или врат 
 
Магнетно резонантна ангиографија на горен екстремитет 
 
Магнетно резонантна ангиографија на граден кош 
 
Магнетно резонантна ангиографија на ‘рбет 
 
Магнетно резонантна ангиографија на абдомен 
 
Магнетно резонантна ангиографија на пелвис 
 
Магнетно резонантна ангиографија на долен екстремитет 
 
Магнетно резонантна ангиографија на друго место 

 
ДИГИТАЛНА СУБСТРАКЦИОНА АНГИОГРАФИЈА 
 
Забелешка: Тек на добивање на податоци/снимање – инјектирање на контрастно средство, добивање на 
податоци и генерирање на хартиена евиденција 
 
Не вклучува: интраоперативна ангиографија (35200-00[719], 35200-00[739], 
 

1992 Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат 
 

 
 

60000-00 
 
60000-01 
 
 
60003-00 
 
60003-01 
 
 
60006-00 

 
60006-01 

 
60009-00 
 
60009-01 
 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок[1998] 

 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат ≤ 3 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат со аортографија 
на свод ≤ 3 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат, 4-6 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат со аортографија 
на свод, 4 до 6 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат, 7-9 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат со аортографија 
на свод , 7-9 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат, 10 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на глава или врат со аортографија 
на свод , 10 снимања 
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1993 Дигитална субстракциона ангиографија на торакс 
 
 
 

60012-00 
 
60015-01 
 
60018-00 
 
60021-00 
 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок [1998] 

 
Дигитална субстракциона ангиографија на торакс ≤ 3 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на торакс, 4-6 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на торакс, 7-9 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на торакс , 10 снимања 
 

 

1993 Дигитална субстракциона ангиографија на абдомен 
 
 
 

60024-00 
 
60027-01 
 
60030-00 
 
60033-00 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок [1998] 

 
Дигитална субстракциона ангиографија на абдомен ≤ 3 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на абдомен, 4-6 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на абдомен, 7-9 снимања 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на абдомен , 10 снимања 
 

 
 

1995 Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет 
 
 
 

60036-00 
 
 
60036-01 
 
 
60039-00 
 
 
60039-01 
 
 
60042-00 
 
 
60042-01 
 
 
60045-00 
 
 
60045-01 
 
 
 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок [1998]) 

 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет ≤ 3 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет ≤ 3 снимања, 
билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет,4-6 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет, 4-6 снимања, 
билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет, 7-9 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет, 7-9 снимања, 
билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет, 10 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на горен екстремитет, 10 снимања, 
билатерално 
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1996 Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет 
 
 
 
 

 
60048-00 
 

 
60048-01 
 
 
60051-00 
 
 
60051-01 
 
 
60054-00 
 
 
60054-01 
 
 
60057-00 
 
 
60057-01 
 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок [1998]) 
Не вклучува: 

• со аортографија (види блок [1997]) 

 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет ≤ 3 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет ≤ 3 снимања, 
билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет,4-6 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет, 4-6 снимања, 
билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет, 7-9 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет, 7-9 снимања, 
билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет, 10 снимања, 
унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на долен екстремитет, 10 снимања, 
билатерално 

 

1997 Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет 
 
 
 
 

60060-00 
 
 
60060-01 
 
 
60063-00 
 
 
60063-01 
 
 
60066-00 
 
 
60066-01 
 
 
60069-00 
 
 
60069-01 
 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок [1998]) 
 

 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет ≤ 3 
снимања, унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет ≤ 3 
снимања, билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет,4-6 
снимања, унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет, 4-6 
снимања, билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет, 7-9 
снимања, унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет, 7-9 
снимања, билатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет, 10 
снимања, унилатерално 
 
Дигитална субстракциона ангиографија на аорта и долен екстремитет, 10 
снимања, билатерално 
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1998 Друга дигитална субстракциона ангиографија 
 
 
 

60072-00 
 
 
 
60075-00 
 
 
 
 
60078-00 
 
 

 
60070-01 
 

Код исто така кога се врши: 

• селективна катетеризација (види блок [1998]) 
 

Дигитална субстракциона селективна артериографија или венографија, 1 
крвен сад 
Код прв:  

• дигитална субстракциона ангиографија, до местото (види блокови [1992] до [1997]) 
 

Дигитална субстракциона селективна артериографија или венографија, 2 
крвни сада 
Код прв:  
дигитална субстракциона ангиографија, до местото (види блокови [1992] до [1997]) 
 
Дигитална субстракциона селективна артериографија или венографија, 3 
крвни сада 
Код прв:  
дигитална субстракциона ангиографија, до местото (види блокови [1992] до [1997]) 

 
Дигитална субстракциона ангиографија со дијаскопија со мобилен 
зајакнувач на слика 

 
 

ДИЈАСКОПИЈА 
 
1999 Дијаскопија 
 
 
 
 
60503-00 
 
 
 
60506-00 
 
 
 
59736-00 
 
 
 
 

Не вклучува: 

• ангиографија (59970 [1990] и [1998]) 

• палатофаренгеално испитување (59939-00 [1967]) 

• радиографија на граден кош (58506-00 [1974]) 
 

Дијаскопија 
Код исто така кога се врши: 

• воздушна инсуфлација (59736-00[1999]) 

 
Дијаскопија заедно со хируршка процедура 
Вклучува: употреба на мобилен засилувач на слика 
Код исто така кога се врши: 

• воздушна инсуфлација (59736-00[1999]) 
 

Воздушна инсуфлација во тек на дијаскопија 
Код прв: 

• дијаскопија (60503-00, 60506-00[1999]) 
 

 
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА-СНИМАЊА 
Испитувања со нуклеарна медицина 
Испитувања со радиоизотопи 
 
Вклучува: проучување на функција на радиоизотопи 
 
Не вклучува: снимања со магнетна резонанца (види блок [2015]) 
 
 

2000 Радионуклеарно испитување на мозок 
 
 
 
 
 
61405-00 
 
 
 
61402-00 

Вклучува: администрирање на: 

• радиоактивен пронаоѓач 

• радиоизотоп 

• радионуклиди 
дводимензионална слика 
 

Испитување на мозок со агенс кој поминува низ мозочно-васкуларна 
бариера 
SPECT со агенс кој поминува низ мозочно-васкуларна бариера 
 

Испитување на церебрална перфузија со SPECT 
SPECT 
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90905-00 
 
 
 
 

 
Не вклучува: 

• [PET] 90905-00 [2000]) 

• со агенс кој поминува низ васкуларна бариера (61405-00[2000]) 
 

Церебрален PET 
Не вклучува: 

• [SPECT] 61402-00 [2000]) 

• со агенс кој поминува низ васкуларна бариера (61405-00[2000]) 

 
 

 
2001 Радионуклеарно снимање на солзен канал и плунковни жлезди 
61495-00 
 
61372-00 

Испитување на солзен канал 
 
Испитување на плунковни жлезди 

 
 
2002 Радионуклеарна вентрикулографија 
 
 
 
 
 

 
 

61313-00 
 
61314-00 
 
61314-01 
 
61316-00 
 
61317-00 
 
 
61317-01 

Вклучува:  

• дводимензионална слика 

• SPECT 
 
Забелешка: Интервенцијата опишана со кодовите 61316-00, 61317-00 и 61317-01 се 
однесуваат на употребата на велосипед за вежбање или лента за трчање/брзо одење и/или 
инјектирање на лек  

 

Радионуклеарна вентрикулографија 
 
Радионуклеарна вентрикулографија со испитување на прв проток на крв 
 
Радионуклеарна вентрикулографија со снимање на шант 
 
Радионуклеарна вентрикулографија со интервенција 
 
Радионуклеарна вентрикулографија со интервенција и испитување на прв 
проток на крв 
 
Радионуклеарна вентрикулографија со интервенција и снимање на шант 

 

 
2003 Испитување на миокардијална перфузија 
 
 
 
 

 
61302-00 
 
61302-01 
 
61306-00 
 
 
90905-01 
 
 
 

Вклучува:  

• дводимензионална слика 
 
Не вклучува: 

• SPECT (61303, 61307-00[2004]) 

 
Испитување на миокардијална перфузија при оптовареност 
 
Испитување на миокардијална перфузија при мирување 
 
Комбинирано испитување на миокардијална перфузија при оптовареност и 
мирување 
 
Миокардијален PET 
Вклучува:  

• Радиоактивен пронаоѓач 

• Радиоизотопи 

• радионуклиди 
 

 
 
 
 



Снимања 

 433 

2004 Испитување на миокардијална перфузија со SPECT 
 
 

 
61303-00 
 
 
61303-01 
 
 

61307-00 
 

Вклучува:  

• дводимензионална слика 
 

Комбинирано испитување на миокардијална перфузија при оптовареност со 
SPECT 
 
Комбинирано испитување на миокардијална перфузија при мирување со 
SPECT 
 
Комбинирано испитување на миокардијална перфузија при оптовареност и 
мирување со SPECT 
 
 

 
2005 Други радионуклеарни испитувања на циркулаторниот систем 
 
61320-00 
 
 
61320-01 
 
 
 
61310-00 
 
 
 
61417-00 
 
 
 

 
61417-01 
 
61465-00 
 
61499-00 
 
61469-00 
 

 

Испитување на кардијален шант 
Не вклучува: 

• радионуклеарна вентрикулографија (61314-01, 61317-01 [2002]) 
 

Испитување на прв срцев проток на крв 
Не вклучува: 

• радионуклеарна вентрикулографија (61314-01, 61317-01 [2002]) 

 
Испитување на миокардијален инфаркт 
Вклучува: 

• дводимензионална слика 
• SPECT 

 

Испитување на динамичен проток на крв 
Не вклучува: 

• Венографија (61465-00[2005]) 

• Испитување на коски (61412-00, 61425-00[2011]) 
 

Квантитативно испитување на регионален волумен на крв 
 
Венографија со нуклеарни изотопи 
 
Испитување на интраартеријална перфузија со партикули 
 
Лимфосцинтиграфија 

 
2006 Перфузија на бели дробови или испитување на вентилација 
 
 
 
61328-00 
 
61340-00 
 
 
 
 
61348-00 
 

Вклучува:  

• дводимензионална слика 

• SPECT 
 

Испитување на перфузија на бели дробови 
 
Испитување на вентилација на бели дробови 
Вклучува: 

• Aerosol 

• Technegas 

• Xenon gas 
 

Испитување на перзуфија и вентилација на бели дробови 
 
 

 
2007 Радионуклеарно снимање на гастроинтестинален тракт 
61376-00 
 
61373-00 
 

Испитување на празнење на хранопровод 
 
Испитување на гастро-езофагеален рефлукс 
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61381-00 
 
61383-00 
 
 
61364-00 
 
61368-00 
 
61384-00 

Испитување на празнење на желудник 
 
Испитување на празнење на желудник со комбинација од течна и цврста 
храна 
 
Испитување на крварење во црева 
 
Испитување на Микелов дивертикулум 
 
Испитување со радионуклеид на транзит низ колон (дебело црево)  
 

 
 

 
2008 Радионуклеарно снимање на бубрези 
61386-00 
 
 
 
 
 

 
 
61389-00 
 
 

 
61390-00 

 
 
61386-01 
 
 
 
61387-00 
 
61393-00 
 

Испитување на бубрези 
Основно испитување на бубрези 
Вклучува: 

• Компјутерска анализа 

• Перфузија 

• Слики на ренограм 
 
Не вклучува: 

• На бубрежен кортекс (61386-01, 61387-00[2008]) 
 

Испитување на бубрези со предпроцедурално давање на диуретик  
или ангиотензичен конвертибилен (АСЕ) инхибитор 
Основно испитување на бубрези со предпроцедурално давање на диуретик или АСЕ 
инхибитор 
 

Испитување на бубрези по кое се дава диуретик, и повторно испитување на 
бубрези 
Основно испитување на бубрези по кое се дава диуретик и потоа второ испитување 
 

Испитување на кортекс на бубрези 
Вклучува:  

• Дводимензионална слика 

 
Испитување на кортекс на бубрези со SPECT 
 

Комбиниран преглед и испитување на бубрези 
Комбиниран преглед и испитување на бубрези по провокација со АСЕ инхибитор и основно 
испитување  
 

 
2009 Радионуклеарно локализирано снимање на коски 
 

 
 
 
 
 

61446-00 
 
61449-00 
 
61445-00 
 
 

Вклучува: крв: 

• Проток 
• Пул 

 
Не вклучува: 

• На зглоб (61446-01,61449-01 [2010]) 
 

Локализирано испитување на коски 
 
Локализирано испитување на коски со SPECT 
 

Локализирано испитување на коскена срж 
 

 

 
2010 Радионуклеарно локализирано снимање на зглобови 
 
 
 
 

Вклучува: крв: 

• Проток 
• Пул 
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61446-01 
 
61449-01 
 

Локализирано испитување на зглобови 
 
Локализирано испитување на зглобови со SPECT 

 
 

2011 Радионуклеарно снимање на коски на цело тело 
 
 
 
 
61421-00 
 
61425-00 
 
 
 

 
61441-00 
 
 

Вклучува: крв: 

• Проток 
• Пул 

 
 

Испитување на коски на цело тело 
 
Испитување на коски на цело тело со SPECT 
Вклучува: крв: 

• Проток 

• Пул 
 

Испитување на коскена срж на цело тело 
 

 

 
 
2012 Радионуклеарно снимање  на цело тело 

 
 
61426-00 

 
61429-00 
 
61430-00 
 
61442-00 
 
61437-00 
 
61438-00 
 
61433-00 
 
61434-00 
 
90905-02 
 
 

Не вклучува: 

• Испитување на коски на цело тело (61421-00, 61425-00, 61441-00[2011]) 
 

Испитување со јод 
Вклучува: давање на thyrotropin alfa-rch 
 

Испитување со галиум 
 
Испитување со галиум со SPECT, 1 регион на телото 
 

Испитување со галиум со SPECT, 2 региона на телото 
 
Испитување со талиум 
 
Испитување со талиум со SPECT 
 
Испитување со клетки означени со технициум 
 
Испитување со клетки означени со технициум и со SPECT 
 
Испитување со PET 
Вклучува: давање на: 

• Радиоактивен пронаоѓач 

• Радиоизотопи 

• Радионуклиди 
Дводимензионална слика 
 

 
 

 

 
 
2013 Локализирано радионуклеарно снимање 
 
 
 
 
61450-00 
 
61453-00 
 

Не вклучува: 

• на коска (61446-00, 61449-00[2009]) 

• на зглоб (61446-00, 61449-01[2010]) 
 
 

Локализирано испитување со галиум 
 
Локализирано испитување со галиум и со SPECT 
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61454-00 
 
61457-00 
 
61458-00 
 
61461-00 
 
90905-03 
 
 

Локализирано испитување со клетки означени со технициум 
 
Локализирано испитување со клетки означени со технициум и со SPECT 
 
Локализирано испитување со талиум 
 
Локализирано испитување со талиум и со SPECT 
 
Локализирано испитување кое не е класифицирано со РЕТ 
Вклучува: давање на: 

• Радиоактивен пронаоѓач 

• Радиоизотопи 

• Радионуклиди 
Дводимензионална слика 

 
 

 
 
2014 Други радионуклеарни снимања 
 
61352-00 
 
 
 
61353-00 
 
61356-00 
 
61356-01 
 
61360-00 
 
61361-00 
 
 
61369-00 
 
 
61473-00 
 
 
61480-00 
 
61484-00 
 
61485-00 
 
61397-00 

 
90907-00 
 
61413-00 
 
61409-00 
 
61499-01 

 
61401-00 
 
90910-00 
 

 

Испитување на колоиден хепар и слезина со дводимензионално снимање 
Не вклучува:  

• SPECT (61353-00[2014]) 

 
Испитување на колоиден хепар и слезина со SPECT 
Вклучува: дводимензионално снимање 
 

Испитување на еритроцити во хепар 
 
Испитување на еритроцити во слезина 
 
Хепатобилиарно испитување 
 
Хепатобилиарно испитување со формална квантификација по основно 
снимање 
 
Испитување со индиум со маркиран октреотид 
Вклучува: сцинтиграфија на октреотид 

 
Испитување на тироидна жлезда 
Вклучува: мерење на физичка апсорпција 

 
Испитување на паратироидна жлезда 
 
Испитување на надбубрежна жлезда 
 
Испитување на надбубрежна жлезда со локализација на бубрег и SPECT 
 
Радионуклеарна цистоуретрографија  
Директна цистографија 
 

Цистографија 
 
Испитување на потентност на церебро-спинален шант 
 
Испитување на циркулација на церебро-спинален ликвор 
 
Испитување на шант 
Перитонеално-венозно испитување на шант 
 

Испитување на тестиси 
 
Радионуклеарно испитување на друг регион или орган  
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СНИМАЊЕ СО МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА 
 
2015 Снимање со магнетна резонанца 
90901-00 
 

 
90901-09 
 
90901-01 
 
 
 
 
 

 
 
 
90901-02 
 

 
90901-03 
 
 
 

90901-04 
 

 
90901-05 
 
90901-06 
 
 
 
90901-07 
 
90901-08 
 
 
 
 

Магнетна резонанца на мозок 
Не вклучува: 

• Функционална магнетна резонанца на мозок (90901-09[2015]) 
 

Функционална магнетна резонанца на мозок 
 
Магнетна резонанца на глава 
Вклучува: 

• Лице 

• Очна празнина 

• Синуси (етмоидален), (фронтален) (максиларен) (сфеноидален) 

• Коски на череп 
 
Не вклучува: на мозок: 

• Функционална (90901-09[2015]) 

• NOS (90901-00[2015]) 
 

Магнетна резонанца на врат 
Не вклучува: 

• На цервикален ‘рбет (90901-03[2015]) 
 
Магнетна резонанца на ‘рбет 
Вклучува: 

• ‘Рбетен мозок 
 

Магнетна резонанца на граден кош 
Вклучува: 

• срце 
 

Магнетна резонанца на абдомен 
 
Магнетна резонанца на карлица 
Вклучува: 

• мочен меур 

• простата 
 

Магнетна резонанца на екстремитет 
 
Магнетна резонанца на друго место 
Вклучува: 

• коскена срж 

 
ДРУГИ СНИМАЊА 
 
2016 Други снимања 
90904-00 
 
 

Термографија, некласифицирана на друго место 
Не вклучува: 

• термографија на гради со радиографија (59300-01, 59303-01[1973]) 

 
 


