
НОМЕНКЛАТУРА 
 ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ  

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
 
Р.бр. Назив здравствених 

услуга 
Садржај здравствених услуга 

1. Превентивни преглед 
новорођенчади и 
одојчади у првој години 
живота 

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед по системима, процена психофизичког 
развоја и процена развоја чула (вид, слух, говор),  
мерење телесне масе и дужине и обима главе, 
минимални неуролошки преглед, по потреби 
укључивање тима развојног саветовалишта, 
упућивање на предвиђени скрининг за одређени 
узраст, упућивање на лабораторијске анализе, 
упућивање на стоматолошки преглед, оцена 
вакциналног статуса, уколико се термин давања 
вакцине поклапа са термином превентивног 
прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални 
здравствено-васпитни рад, оцена здравственог 
стања и процена фактора ризика по здравље, 
евидентирање нађеног стања и предузетих мера, 
унос података у медицинску документацију. 

2. Превентивни преглед 
деце од једне године до 
поласка у школу 

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед по системима, процена психофизичког 
развоја и процена развоја чула (вид, слух, говор), 
мерење телесне масе и висине и израчунавање 
индекса телесне масе, мерење обима струка, 
мерење крвног притиска, по потреби укључивање 
тима развојног саветовалишта, упућивање на 
предвиђени скрининг за одређени узраст, упућивање 
на лабораторијске анализе, упућивање на 
стоматолошки преглед, оцена вакциналног статуса, 
уколико се термин давања вакцине поклапа са 
термином превентивног прегледа спроводи се 
вакцинација, индивидуални здравствено-васпитни 
рад, оцена здравственог стања и процена фактора 
ризика по здравље, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос података у медицинску 
документацију. 

3. Превентивни преглед 
школске деце и 
омладине 

Узимање анаместичких података са 
психосоцијалном анамнезом, физикални преглед по 
системима, мерење телесне масе и висине и 
израчунавање индекса телесне масе, мерење обима 
струка, мерење крвног притиска, процена 
психофизичког развоја и процена развоја чула (вид, 
слух, говор), упућивање за предвиђени скрининг за 
одређени узраст, упућивање на лабораторијске 
анализе, оцена вакциналног статуса, уколико се 
термин давања вакцине поклапа са термином 
превентивног прегледа спроводи се вакцинација, 
индивидуални здравствено-васпитни рад, оцена 
здравственог стања и процена фактора ризика по 
здравље, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос података у медицинску 
документацију. 
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4. Контролни преглед 
деце, школске деце и 
омладине  

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед по системима или циљано, утврдити да ли 
су обављена сва додатна испитивања на које је дете 
упућено при претходном превентивном прегледу и 
проверити успешност спроведених мера, 
индивидуални здравствено-васпитни рад, 
евидентирање нађеног стања и предузетих мера, 
унос података у медицинску документацију. 

5. Превентивни преглед 
пре упућивања у 
установу за колективни 
боравак деце, школске 
деце и омладине 

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед циљано, упућивање на лабораторијске 
анализе, оцена вакциналног статуса, оцена 
здравственог стања, индивидуални здравствно-
васпитни рад, унос података у медицинску 
документацију. 

6. Први преглед деце, 
школске деце и 
омладине ради лечења 

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед по органима и системима у складу са 
тегобама и проценом лекара, упућивање на основне 
лабораторијске анализе, друге дијагностичке 
процедуре, специјалистичко-консултативни преглед, 
болничко лечење по потреби; постављање радне 
или коначне дијагнозе, одређивање терапије, 
едукација у терапијске сврхе. 
Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора 
(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки 
надзор и интервенција) у сарадњи са заводом за 
јавно здравље. 
Спровођење социјалне анкете и социјалне 
интервенције у сарадњи са центром за социјални 
рад.  
Унос података у медицинску документацију. 

7. Поновни преглед деце, 
школске деце и 
омладине ради лечења 

Узимање анамнестичких података, провера 
ефикасности прописане терапије, физикални 
преглед по органима и системима у складу са 
тегобама и проценом лекара, упућивање на додатне 
лабораторијске анализе, упућивање на друге 
дијагностичке процедуре, провера радне или 
постављање коначне дијагнозе, одређивање 
терапије, едукација у терапијске сврхе, унос 
података у медицинску документацију. 

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

Узимање анамнестичких података, преглед при 
упућивању на болничко лечење, операцију или  
конзилијарни преглед, преглед и припрема за оцену 
инвалидске комисије, упућивање на детаљне 
лабораторијске анализе, упућивање на рендген и 
ултра-звучни дијагностику, провера радне или 
постављање коначне дијагнозе, преглед за процену 
потреба и усмеравање деце ометене у развоју; унос 
података у медицинску документацију. 

9. Превентивни преглед 
одраслих 

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед по системима, мерење телесне масе и 
висине и израчунавање индекса телесне масе, 
мерење обима струка, мерење крвног притиска, код 
жена палпаторни преглед дојке, код мушкараца 
старијих од 50 година палпаторни преглед простате, 
дигиторектални преглед, процена функционалног 

 
 



 3

статуса код особа старијих од 65 година, упућивање 
на лабораторијске (гликемија и липидни статус, 
целокупни урин) и друге претраге ради раног 
откривања болести од већег јавно здравственог 
значаја у зависности од налаза, оцена здравственог 
стања и процена здравственог ризика по здравље, 
индивидуални здравствено-васпитни рад, 
евидентирање нађеног стања и предузетих мера,  
унос података у медицинску документацију. 

10. Скрининг/ рано 
откривање дијабетеса 
типа 2  

Узимање анамнестичких података, испуњавање 
Упитника процене ризика за тип 2 дијабетеса 
(Национални програм за превенцију и рану детекцију 
типа 2 дијабетеса), утврђивање нивоа ризика према 
Упитнику, упућивање на лабораторијске и друге 
претраге ради откривања ризика и детекције типа 2 
дијабетеса, укључивање особа са повишеним 
ризиком у превентивну интервенцију, циљани 
преглед у складу са тегобама и проценом лекара, 
упућивање на друге дијагностичке поступке и 
специјалистичко-консултативне прегледе нарочито у 
циљу раног откривања акутних и хроничних 
компликација дијабетеса, укључивање особа са 
типом 2 дијабетеса у терапијски третман (терапија 
оралним агенсима и комбинована терапија орални 
агенси + инсулин), индивидуални здравствено-
васпитни рад, унос података у медицинску 
документацију. 

11. Скрининг/ рано 
откривање 
кардиоваскуларног 
ризика  

Узимање анамнестичких података потребних за 
утврђивање индивидуалног ризика по постојећим 
табелама предикције умирања и обољевања од 
кардиоваскуларних болести (Национални водич 
добре клиничке праксе за дијагностиковање и 
лечење артеријске хипертензије), мерење телесне 
масе и висине и израчунавање индекса телесне 
масе, мерење обима струка, мерење крвног 
притиска, упућивање на лабораторијске (гликемија и 
липидни статус,  целокупни урин) анализе, по 
потреби упућивање на друге процедуре, 
предузимање и евидентирање мера за корекцију 
фактора ризика, индивидуални и/или групни 
здравствено-васпитни рад, унос података у 
медицинску документацију. 

12. Скрининг/ рано 
откривање рака дебелог 
црева 

Узимање анамнестичких података, тестирање 
столице на присуство невидљиве крви у столици 
(ФОБТ), обавештавање о налазу, евидентирање 
нађеног стања и предузетих мера (особе са 
позитивним тестом се упућују на колоноскопију),  
унос података у медицинску документацију.  

13. Скрининг/ рано 
откривање депресије 

Узимање анамнестичких података потребних за 
утврђивање депресивних симптома, идентификација 
фактора ризика, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, по потреби упућивање на 
специјалистичко-консултативне прегледе, 
индивидуални здравствено-васпитни рад, унос 
података у медицинску документацију. 
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14. Први преглед одраслих 
ради лечења 

Узимање анамнестичких података, физикални 
преглед по органима и системима у складу са 
тегобама и проценом лекара, упућивање на основне 
лабораторијске анализе, дијагностичке процедуре, 
специјалистичко-консултативне прегледе, болничко 
лечење по потреби; постављање радне или коначне 
дијагнозе, одређивање терапије, едукација 
пацијента у терапијске сврхе. 
Спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора 
(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки 
надзор и интервенција) у сарадњи са заводом за 
јавно здравље. 
Спровођење социјалне анкете и социјалне 
интервенције у сарадњи са центром за социјални 
рад.  
Унос података у медицинску документацију. 
 

15. Поновни преглед 
одраслих ради лечења 

Узимање анамнестичких података, провера 
ефикасности прописане терапије, циљани преглед у 
складу са тегобама и проценом лекара, провера 
радне или постављање коначне дијагнозе, 
упућивање на додатне лабораторијске анализе, 
упућивање на друге дијагностичке процедуре, 
одређивање терапије, едукација пацијента у 
терапијске сврхе, унос података у медицинску 
документацију. 

16. Посебни преглед 
одраслих ради допунске 
дијагностике и даљег 
лечења 

Узимање анамнестичких података, преглед при 
упућивању на болничко лечење, операцију или  
конзилијарни преглед, преглед и припрема 
болесника за оцену инвалидске комисије, упућивање 
на детаљне лабораторијске анализе, упућивање на 
рендгенг и ултра-звучну дијагностику, провера радне 
или постављање коначне дијагнозе, унос података у 
медицинску документацију. 

17. Превентивни 
гинеколошки преглед 

Узимање анамнестичких података, гинеколошки 
преглед,  узимање вагиналног бриса на степен 
чистоће, колпоскопски преглед, по потреби ПАП тест 
(по процени гинеколога), палпаторни преглед дојки, 
тест на хламидију по процени лекара (само за узраст 
од 15 до 24 године за особе са ризиком на 
инфекцију), процена здравственог ризика по 
здравље, оцена здравственог стања и предузимање 
одговарајућих мера у складу са налазом, 
индивидуални здравствено-васпитни рад укључујући 
контрацепцију, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос података у медицинску 
документацију. 

18. Скрининг/ рано 
откривање рака грлића 
материце 

Узимање анамнестичких података, узимање 
цервикалног бриса за ПАП тест, обавештавање о 
налазу ПАП теста, по потреби упућивање на друге 
процедуре, евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера, унос података у медицинску 
документацију. 
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19. Превентивни преглед у 

вези са планирањем 
породице 

Узимање анамнестичких података (по потреби 
присуство оба партнера), клинички и гинеколошки 
преглед по потреби, упућивање на додатне претраге 
и прегледе у вези са планирањем породице, давање 
упутства за примену контрацептивних средстава, 
индивидуални здравствено-васпитни рад у вези са 
планирањем породице и родитељством, 
евидентирање нађеног стања и предузетих мера, 
унос података у медицинску документацију. 

20. Превентивни преглед 
труднице 

Узимање анамнестичких података, систематски 
преглед   труднице који обухвата мерење 
аретеријског притиска и  телесне масе; преглед 
дојки и брадавица, инспекцију доњих екстремитета, 
палпаторни преглед штитне жлезде, гинеколошки 
преглед (под спекулумом  и бимануелни   преглед), 
узимање бриса за ПАП тест и вагиналног бриса, 
колпоскопски преглед; упућивање  на  
лабораторијске  анализе (крвна  слика,  шећер у 
крви,  уреа, креатинин, комплетан преглед урина, 
крвна група, Рх фактор, тестирање на ХИВ, 
хепатитис Б, а код високоризичних трудноћа према 
индикацијама), утврђивање старости трудноће  и  
одређивање термина  порођаја, упућивање на 
ултразвучни преглед и процедуре за рано откривање 
генетских аномалија (Нухална бразда + ПАПП-а + β 
ХЦГ). У случају  одмакле  трудноће, старије од првог 
триместра: упућивање на претраге у складу са 
старошћу трудноће, оцена  здравственог  стања  и  
процена  фактора ризика по здравље, индивидуални 
здравствено-васпитни рад. У случају утврђених 
ризика за трудноћу упућивање на лабораторијске 
анализе и друге претраге по потреби, упућивање на  
специјалистичко-консултативни преглед или 
болничко лечење по потреби, оцена здравственог 
стања, доношење радне или коначне дијагнозе, 
евидентирање нађеног стања и предузетих мера, 
унос података у медицинску документацију. 

21. Контролни преглед 
труднице 

Узимање анамнестичких  података, одређивање 
старости трудноће, мерење телесне масе и 
артеријског крвног притиска, инспекција доњих 
екстремитета, гинеколошки преглед (бимануелни и 
под  спекулумом, од 28. гестационе  недеље, 
спољашњи  преглед), слушање  срчаних тонова 
плода, одређивање става и положаја  плода, 
упућивање на лабораторијске анализе (еритроцити,  
хемоглобин, комплетна анализа урина), упућивање 
на  кардиотокографију и на друге претраге у складу 
са старошћу трудноће, упућивање на ултразвучни 
преглед и процедуре за рано откривање генетских  
аномалија (β-ХЦГ+ПАПП+ Е3) уколико није урађен  у 
првом триместру; упућивање на стоматолошки 
преглед и  
школу родитељства и психофизичку припрему за 
порођај, оцена здравственог стања и процена 
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фактора ризика по здравље, индивидуални 
здравствено-васпитни рад, давање упута за 
породилиште. У случају утврђених ризика за 
трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и 
друге претраге по потреби, упућивање на 
специјалистичко-консултативни преглед или 
болничко лечење по потреби, доношење радне или 
коначне дијагнозе. Евидентирање нађеног стања и 
предузетих мера. Унос података у медицинску 
документацију. 

22. Првентивни преглед 
породиље 

Узимање анамнестичких података, општи физикални  
преглед ради праћења здравственог стања 
породиље, гинеколошки преглед (праћење 
инволуције материце), преглед дојки, упућивање на 
додатне прегледе и претраге по потреби, оцена 
здравственог стања и процена фактора ризика по 
здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, 
евидентирање нађеног стања и предузетих мера, 
унос података у медицинску документацију. 

23. Први гинеколошки 
преглед ради лечења 

Узимање  анамнестичких података, гинеколошки 
преглед и остали прегледи циљано и у складу са 
тегобама и проценом лекара, одређивање 
дијагностичких поступака, упућивање на 
специјалистичко-консултативне прегледе   и додатне 
претраге, упућивање на болничко лечење по  
потреби, одређивање терапије, едукација пацијента 
у терапијске сврхе, постављање радне или коначне 
дијагнозе.  
Спровођење  хигијенско-епидемиолошког  надзора 
(епидемиолошка анкета, хигијенско-епидемиолошки 
надзор и интервенција) у сарадњи са заводом за 
јавно здравље. 
Спровођење социјалне анкете и социјалне 
интервенције у сарадњи са центром за социјални 
рад, унос података у медицинску документацију. 
 
 

24. Поновни гинеколошки 
преглед ради лечења 

Узимање   анамнестичких података, провера 
ефикасности  прописане терапије, гинеколошки 
преглед циљано у складу са тегобама и проценом 
лекара, одређивање  дијагностичких  поступака, 
одређивање терапије,  едукација пацијента у 
терапијске сврхе, упућивање на специјалистичко-
консултативни преглед и додатне   претраге, 
упућивање на болничко лечење по потреби,  
провера радне или постављање коначне дијагнозе, 
унос    података у медицинску документацију. 

25. Посебни гинеколошки 
преглед ради допунске 
дијагностике и даљег 
лечења 

Узимање анамнестичких података, гинеколошки 
преглед при упућивању на више нивое здравствене 
заштите, упућивање на детаљне лабораторијске 
анализе, упућивање на сложене дијагностичке 
процедуре, провера радне или постављање коначне 
дијагнозе, унос података у медицинску 
документацију. 
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26. Кратка посета 

изабраном лекару 
Давање кратке информације и савета (лично или 
телефоном), обука вештинама и едукација у 
терапијске сврхе, прописивање лекова и 
медицинско-техничких помагала, унос података у 
медицинску документацију.  

27. Лекарски преглед на 
терену 

Подразумева спровођење лекарског прегледа и 
других процедура као и у амбуланти за лекаре који 
раде у служби кућног лечења и за изабраног лекара 
у установама у којима није организована служба 
кућног лечења. 

28. Спровођење 
имунизације, односно 
вакцинације 
 

Узимање анамнестичких података, физикални  
преглед циљано, оцена здравственог стања,  
вакцинисање, давање свих вакцина у складу 
са  
Правилником о имунизацији и начину  заштите  
лековима без обзира на број датих вакцина 
током  
једне посете лекару, индивидуални 
здравствено- 
васпитни рад, унос података у медицинску  
документацију. 

29. Посета патронажне 
сестре новорођенчету и 
породиљи 
 

Упознавање  са  здравственим  стањем  мајке  и 
детета, узимање анамнестичких података, увид у 
опште услове живота, провера знања, ставова и 
понашања у вези са негом и исхраном детета, 
здравствено-васпитне активности, обавезно купање 
и обрада пупчане ране новорођеног детета и 
контрола стања и млечности дојки породиље, обука 
у вези са негом новорођенчета и породиље, за 
остале чланове породице: процена знања и ставова 
у вези са здравственим и ризичним понашањем. 
Достављање извештаја о кућној посети изабраном 
лекару. 
Здравствено-васпитне активности, пружање помоћи 
у сарадњи са заједницом и центром за социјални 
рад, унос података у медицинску документацију. 

30. Посета патронажне 
сестре породици 

Патронажна посета одојчету, малом детету, 
трудници, особама старијим од 65 година, особама 
са нвалидитетом и ментално ометеним у развоју, 
оболелима од болести од већег јавно здравственог 
значаја по упуту изабраног лекара уз обавезно 
достављање извештаја о кућној посети, 
обухватајући и остале чланове породице, узимање 
анамнестичких података, увид у опште услове 
живота, процена знања и ставова у вези са начином 
одгоја деце,  
упознавање са здравственим стањем и 
функционалном способношћу старих и инвалида, 
процена знања и ставова у вези са здравственим и 
ризичним понашањем.  
Здравствено васпитни рад, пружање помоћи у 
сарадњи са заједницом и центром за социјални рад, 
унос података у медицинску документацију. 
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31. Интернистички 

преглед- први 
Узимање анамнезе, анализа медицинске 
документације, преглед по системима или циљано, 
утврђивање општег стања болесника са освртом на 
основно обољење, постављање радне или коначне 
дијагнозе, давање мишљења и предлога за  
наставак лечења, превенција секундарних 
компликација болести, упућивање на допунске 
прегледе и испитивања, односно болничко лечење, 
одређивање терапије, едукација пацијента  у  
терапијске сврхе, унос података у медицинску 
документацију.  

32. Офталмолошки 
преглед - први 

Узимање анамнестичких података, преглед 
спољашњих делова ока, преглед биомикроскопом, 
испитивање очног притиска (апланациона 
тонометрија. тонометријска крива механичким 
тонометром по  Schiotz-у, провокациони тестови код 
глаукома), оријентационо испитивање булбомотора 
и видног поља, индиректна офталмоскопија, 
гониоскопија, кератометрија, испитивање видне 
оштрине (на даљину и близину, компјутеризована 
рефрактометрија –  диоптрон), скијаскопија и 
рефрактометрија. Анализа медицинске 
документације, постављање радне или коначне 
дијагнозе, давање мишљења, предлог терапије  
и/или медицинско–техничких помагала, упућивање 
на допунске прегледе и испитивања, односно 
болничко лечење, едукација пацијента у терапијске  
сврхе,  одређивање терапије, унос података у 
медицинску документацију.  

33. ОРЛ преглед –први Узимање анамнестичких података, отоскопија, 
отомикроскопија, риноскопија, 
епифарингоскопија  
(индиректна), индиректна ларингоскопија, 
анализа  
медицинске документације, постављање радне  
или коначне дијагнозе, давање мишљења, 
предлог  
терапије, односно медицинско–техничких 
помагала,  
упућивање на допунске прегледе и испитивања,  
односно болничко лечење, одређивање 
терапије,  
едукација пацијента у терапијске сврхе, унос  
података у медицинску документацију. 

34. Физијатријски преглед –
први 

Узимање анамнестичких података, анализа 
медицинске документације,
 процена 
функционалног  стања пацијента која обухвата: 
постуру (став, држање тела), ход, активну и 
пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, 
тонус, трофику и снагу мишића по ММТ 
(мануелни мишићни тест), рефлексну 
активност, сензибилитет, антропометријске 
мере (обим и дужина екстремитета), стање 
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периферне циркулације, тест  активности 
дневног живота (АДЖ), одређивање ступња 
спуштеног стопала – подоскопија, плантограм. 
Постављање радне и коначне дијагнозе, 
упућивање на допунске прегледе и испитивања, 
односно болничко лечење, одређивање 
терапије, едукација  пацијента у терапијске 
сврхе, унос података у медицинску 
документацију. 

35. Психијатријски преглед 
–први 

Узимање личне и породичне анамнезе, 
разговор 
са болесником, односно пратиоцем, уводни 
психијатријски интервју, општи клинички 
преглед, испитивање стања психичких 
функција. 
Анализа медицинске документације, 
постављање радне  или  коначне дијагнозе, 
упућивање на допунске прегледе и испитивања, 
односно болничко лечење, одређивање 
терапије, едукација пацијента  у  терапијске  
сврхе, унос података у медицинску 
документацију. 

36. Неуролошки преглед –
први 

Узимање анамнестичких података, клинички 
преглед, испитивање стања свести, можданих 
живаца, пирамидног система и 
екстрапирамидног система, мишићног тонуса, 
тестирање мишићне снаге, мерење дужине и 
обима екстремитета, испитивање мишићних 
рефлекса, површинског и дубоког 
сензибилитета, функције равнотеже, 
координације покрета, хода, функције говора, 
оштећења периферних живаца, психомоторних 
способности, менингеалних знакова. 
Анализа медицинске документације, 
постављање радне или коначне дијагнозе, 
упућивање на допунске прегледе и испитивања, 
односно болничко лечење, одређивање 
терапије, едукација пацијента у  терапијске 
сврхе, унос података у медицинску 
документацију. 

37. Пнеумофтизиолошки 
преглед – први 

Узимање анамнестичких података, општи 
клинички преглед, анализа медицинске 
документације, постављање радне или коначне 
дијагнозе, упућивање на допунске прегледе и 
испитивања односно болничко лечење, 
одређивање терапије, едукација пацијента у 
терапијске сврхе.  
Спровођење хигијенско-епидемиолошког 
надзора (епидемиолошка анкета, хигијенско-
епидемиолошки   надзор и интервенција) у 
сарадњи са заводом за јавно здравље.  
Спровођење социјалне анкете и социјалне 
интервенције у сарадњи са центром за 
социјални рад. Унос података у медицинску 
документацију.  
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38. Дерматовенеролошки 
преглед – први 

Узимање анамнестичких података, увид у  
документацију, детаљан преглед коже, 
видљивих  
слузница (оралне, аногениталне) и творевина 
коже  
(длаке и нокти), тест баријерне функције коже, 
преглед пигментних лезија коже и рано 
откривање  
малигног тумора коже, постављање радне или  
коначне дијагнозе, упућивање на допунске 
прегледе и испитивања, односно болничко 
лечење, одређивање терапије, едукација 
пацијента  у терапијске сврхе.  
Спровођење хигијенско-епидемиолошког 
надзора (епидемиолошка анкета, хигијенско-
епидемиолошки надзор и интервенција)   у 
сарадњи са заводом за јавно здравље.  
Спровођење   социјалне   анкете   и   социјалне 
интервенције у сарадњи са центром за 
социјални рад. Унос података у медицинску 
документацију. 

39. Поновни 
специјалистичко –
консултативни преглед 

Анализа медицинске документације,провера 
Ефикасности прописане терапије, поновни 
клинички  општи или циљани преглед, провера 
радне или постављање коначне дијагнозе, 
предлог терапије,  упућивање на додатно 
испитивање, прегледе или  болничко лечење по 
потреби, превенција секундарних компликација 
болести, едукација  пацијента у терапијске 
сврхе, унос података у медицинску 
документацију. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


