
ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У БОЛЕСТИМА КОЖЕ 
 
12 КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО 
 
1203 ДЕБРИДМАН 
 

У случају неексцизионог дебридмана, користе се следеће шифре: 
90686-00 [1627]  Обрада опекотине без ексцизије или 
90686-01 [1628]  Обрада коже и поткожног ткива без ексцизије 

 
У случају ексцизионог дебридмана, шифрирати: 
90065-00 [1628]  Обрада коже и поткожног ткива са ексцизијом 
30023-00 [1566]  Ексцизијски дебридман меког ткива 

 30023-01 [1566]  Ексцизијски дебридман меког ткива који захвата кост или  
    хрскавицу 

 30017-01 [1627]  Обрада опекотине са ексцизијом, мање од 10% површине тела 
је обрађено или ексцидирано 

30020-00 [1627]   Обрада опекотине са ексцизијом, 10% и више површине тела је  
   обрађено или ексцидирано 
 
(Погледати и Правило 1217 Репарацијa ране на кожи и поткожном ткиву и 
Правило 1911 Опекотине) 

 

1204 ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА 
 
 Естетска и реконструктивна пластична хирургија 
 

Стање, садашња болест или повреда која захтева естетску или реконструктивну 
хирургију шифрира се као основни узрок хоспитализације. Уколико одговарајућа 
дијагноза не постоји у МКБ10 (нпр. старење лица), треба шифрирати Z41.1 Друга 
пластична операција због неприхватљивог козметичког изгледа или Z42.- 
Праћење и нега који укључују пластичну операцију. 
 

ПРИМЕР: 
Поправка деформитета лобање изведена у општој анестезији након уклањања 
малигне неоплазме. 
 
Основни узрок хоспитализације: М95.2 Стечена деформација главе  
Пратећа дијагноза: Z85.9 Лична анамнеза о злоћудном тумору, неозначена  
Интервенције: 40600-03 [23]  Друга краниопластика 

92514-99 [1910]  Општа анестезија, АСА 9, није хитна 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИМЕР: 
Ревизија ожиљка изведена у општој анестезији након излечене опекотине 
подлактице. 
 
Основни узрок хоспитализације: L90.5 Ожиљна стања коже и појачано 

стварање везивног ткива коже  
Пратеће дијагнозе: Т95.2 Последице опекотине, разједа и промрзлине руке  

Y89.9 Последице неозначеног спољашњег узрока  
Интервенције: 45519-00 [1656]  Ревизија ожиљка или контрактуре од опекотине 

92514-XX [1910]  Општа анестезија 

 

ПРИМЕР: 
Мелопластика изведена у општој анестезији због старења лица. 
 
Основни узрок хоспитализације: Z41.1 Друга пластична операција због 

неприхватљивог козметичког изгледа 
Интервенције: 45588-00 [1675] Мелопластика, обострана 

92514-99 [1910] Општа анестезија, АСА 9, није хитна 

 
 Уклањање имплантата из дојки 

 
Уколико је имплантат уклоњен или замењен због компликација повезаних са 
имплантатом (нпр. гранулом, хронична инфекција, цурење), онда основном узроку 
хоспитализације треба доделити одговарајућу шифру из категорије Т85 
Компликације због других унутрашњих протетских апарата, имплантата и 
калемова. 

ПРИМЕР: 
Уклањање имплантата из дојки у општој анестезији због хроничне инфекције 
 
Основни узрок хоспитализације: Т85.7 Инфекција и запаљењска реакција на 

остале унутрашње протетске апарате, 
имплантате и калемове  

Пратећа дијагноза: Y83.1  Хируршки захват са имплантацијом или вештачким 
унутрашњим уређајем 

Интервенције: 45548-00 [1758] Уклањање протезе из дојке 
45548-00 [1758] Уклањање протезе из дојке 
92514-99 [1910] Општа анестезија, АСА 9 

 
Ако је разлог за уклањање психолошки (нпр. анксиозност) и није присутна никаква 
компликација везана за имплантат, онда треба шифрирати Z42.1 Праћење и нега 
који укључују пластичну операцију дојке као основни узрок хоспитализације. Као 
пратећу дијагнозу шифрирамо психичко стање или Z71.1 Особа са жалбама 
страха код које није постављена никаква дијагноза.  

 
 
 
 
 



 
 

ПРИМЕР: 
Пацијенткиња је анксиозна због присуства силиконских имплантата у дојкама. 
Извршена билатерална замена физиолошким имплантатима, изведена у општој 
анестезији. 
 
Основни узрок хоспитализације: Z42.1 Праћење и нега који укључују пластичну 

операцију дојке 
Пратеће дијагнозе: Z71.1 Особа са жалбама страха код које није постављена 

никаква дијагноза 
Интервенције: 45555-00 [1758] Уклањање протезе из дојке 

45555-00 [1758] Уклањање протезе из дојке 
92514-99 [1910] Општа анестезија, АСА 9 

 
Профилактичка мастектомија 
 
Уколико постоји обољење због којег се врши мастектомија, то обољење треба 
шифрирати као основни узрок хоспитализације. Пратеће дијагнозе су Z40.0 
Профилактичка операција због фактора ризика повезаних са злоћудним 
туморима или Z40.8 Друга профилактичка операција. 
Уколико се изводи у одсуству болести груди или када завршна дијагноза не може 
да се закључи из историје болести, шифрирати Z40.0 Профилактичка операција 
због фактора ризика повезаних са злоћудним туморима или Z40.8 Друга 
профилактичка операција као основни узрок хоспитализације. 

 
1205 БЛЕФАРОПЛАСТИКА 
 

Естетску блефаропластику треба шифрирати као 45617-00 [1662] Редукција 
горњег очног капка или 45620-00 [1662] Редукција доњег очног капка.  

 

1210 ЦЕЛУЛИТИС 
 

Када је целулитис повезан са отвореном раном или улкусом, шифрирати отворену 
рану или улкус као основни узрок хоспитализације, а целулитис као пратећу 
дијагнозу, уколико је улкус или рана у фази лечења. Уколико ране не захтевају 
третман или су лечене раније, а у овој епизоди се лечи целулитис, шифрирати 
целулитис као основни узрок хоспитализације, а компликовану рану као пратећу 
дијагнозу. 
 
Орбитални и периорбитални целулитис 
Oрбитални целулитис шифрира се као H05.0 Акутнo запаљење дупље ока. 
Периорбитални целулитис се шифрира као L03.2 Еризипел лица уз пратећу 
дијагнозу H00.0 Чмичак (хордеолум) и друга дубока запаљења капка уколико је 
захваћен и капак. (Шифра L03.2 не подразумева и целулитис капка.) 

 

 
 
 
 



 
 
1216  КРАНИОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 

 
Ресекција костију лица 
 
“Ресекција” у блоковима [1699] Ресекција мандибуле, [1700] Ресекција максиле и 
[1701] Ресекција осталих фацијалних костију се односи пре свега на ексцизију 
тумора, укључујучи и мека ткива која га окружују.  
Уколико се уз ресекцију изводи и реконструкција, мора се засебно шифрирати 
неком од шифара из блокова [1713] Реконструкција мандибуле, [1714] 
Реконструкција максиле или [1715] Реконструкција зигоматичног лука. 
 
Остектомија костију лица 
 
Шифре укључују и калем костију уколико се кост узима с истог места на лицу. За 
коштане графтове с друге локације, као нпр. кристе илијачне кости, потребно је 
додати шифре:  
 
48239-00 [1569] Пресађивање кости, некласификовано на другом месту 
47726-00 [1563] Прибављање калема кости кроз одвојену инцизију 

 

1217 РЕПАРАЦИЈА РАНЕ НА КОЖИ И ПОТКОЖНОМ ТКИВУ 
 

У блоку [1635] Репарација рана на кожи и поткожном ткиву постоје различите 
шифре за репарацију површног и дубоког ткива: 
30032-00 [1635] Репарација ране на кожи и поткожном ткиву лица или врата, 
површинска, и  
30026-00 [1635] Репарација ране на кожи и поткожном ткиву осталих области, 
површинска  
 

Пример: 
Површинска рана на челу. Нису оштећене дубље структуре. 
 
Процедуре: 30032-00 [1635] Репарација ране на кожи и поткожном ткиву лица  
                                                 или врата, површинска 

 
Шивење коже и поткожних ткива подразумева се као део процедуре репарације 
дубљих мекоткивних структура, тако да га није потребно шифрирати одвојено. 

 

Пример: 
Трауматска рана десне руке која укључује оштећење нерва и тетиве. 
 
Процедуре: 39300-00 [83]  Примарна репарација нерва    
                      47963-02 [1467] Репарација тетиве руке, некласификована на  
                                                  другом месту  

 
Видети такође Правило 1908 Лацерација уз оштећење нерва и тетиве 

 
 



 
 
1220 ЕКСТРАОРАЛНИ ИМПЛАНТАТИ  ЗА ОСЕОИНТЕГРАЦИЈУ 
 

Прва фаза – имплантација титанијумског завртња 
 
Шифра за имплантацију титанијумског завртња налази се у блоку [1698] 
Имплантација титанијумског завртња (процедура осеоинтеграције). 
Уколико се изводи процедура осеоинтеграције ради поправке зглоба прста (45794-
07 [1698] Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске фикстуре 
ради замене зглоба прста), неопходно је шифрирати ексцизију главе 
метакарпалне кости, синовијектомију или трансфер тетиве, уколико се и те 
процедуре изводе. 
 
Друга фаза – фиксирање поткожне надоградње 
 
[1697] Фиксирање поткожне надоградње (процедура осеоинтеграције) 
Ова фаза укључује фиксацију надоградње за титанијумски имплантат кроз кожу. 
Она се користити као оквир за касније причвршћивање протетичког уређаја који се 
онда, при посети лекару, једноставно углави на место. Блок [1697] укључује 
откривање титанијумске фикстуре, трансплантат коже за област фикстуре и 
стањивање режња коже преко области фикстуре.  
Ове две фазе се обично  раде у току два различита пријема, иако се у одређеним 
случајевима могу обавити у само једној оперативној епизоди. То је често случај у 
процедури причвршћивања слушних апарата усађених у кост. У том случају треба 
уписати обе шифре у једној епизоди: 
 
45794-00   [1698]  Процедура осеоинтеграције, имплантација титанијумске  

фикстуре код причвршћивања слушног апарата усађеног у 
кост [eng.BAHA] 

45797-00   [1697]  Процедура осеоинтеграције, фиксирање поткожне надоградње  
код причвршћивања слушног апарата усађеног у кост 
[eng.BAHA] 

 
(Погледати такође Правило 1204 Пластична хирургија, за пријеме који захтевају 
реконструктивну пластичну хирургију) 
 

1221  РАНЕ ОД ДУГОГ ЛЕЖАЊА 
 

Уколико пацијент има више рана од дугог лежања (декубитусних рана), различите 

дубине и на различитим деловима тела, шифрира се само најдубља рана. 

 

 

 


