Posegi

predlagana šifra posega

Zahtevani posegi v ambulanti splošne/družinske medicine
Aplikacija lokalnih dermatoloških
9067600 Drugi posegi na koži in podkožnem tkivu
zdravil
Bris nosu in žrela

Cepljenje po imunizacijskem
programu

Družinsko drevo - genogram
Fiksacija gležnja

Hišni obisk

Injekcije intradermalno, s.c., i.m.,
i.v.

Izpiranje sluhovoda
Kateterizacija mehurja pri moškem
in pri ženski
Lokalna in prevodna anestezija
Menjava ušesnega traku

9014700
9214800
9215900
9216000
9602200
9059500
9059301

9011100
4150000
3680000

Drugi posegi v žrelu
Cepljenje proti tetanusu
Preventivno cepljenje proti gripi
Preventivno cepljenje proti virusnemu encefalitisu
Ocena zdravstvenega stanja ali okrevanja
Drugi posegi na skelet. mišičju, ki niso uvrščeni drugje
Drugi posegi na mišici, kiti, fasciji ali sluznem mešičku
(burzi), ki niso uvrščeni drugje
Uporaba obrazne maske ali nosnih cevk za kisik
Napotnica
Perkutana vstavitev vsadljive naprave za infuzijo v žilo
Vstavitev vsadljive naprave za infuzijo v žilo, druga žila
Injekcija v kožo in podkožno tkivo
Injekcija pomirjevala
Injekcija steroida
Injekcija ali infuzija drugih terapevtskih ali
profilaktičnih snovi
Drugi posegi v zunanjem ušesu
Odstranitev tujka iz zunanjega sluhovoda brez incizije
Kateterizacija mehurja

3020700
9011100

Injekcija v kožno lezijo v lokalni anesteziji
Drugi posegi v zunanjem ušesu

9220000
4264403

Odstranitev šivov, splošno
Odstranitev tujka iz veznice

9022201
9067600
3005500
9204300

Drugi posegi na venah
Drugi posegi na koži in podkožnem tkivu
Preveza rane
Zdravila za dihala dana s pršilom

9606600

Preventivno svetovanje in poučevanje

1170000
1170800
9203000

Druge elektrokardiografije (EKG)
Ambulanten kontinuiran EKG zapis
Zamenjava nosnega tampona

9250500
9701900
3452800
3452700
9066000
9219000
9218800
9219300

Mrliški in krajevni ogled
Nujna intervencija s službo nujne
medicinske pomoči
Odvzem krvi in urina ter pregled
pri alkoholiziranem vozniku
Odvzem šivov
Oskrba poškodbe očesa in
odstranitev tujka iz očesa
Oskrba varikoznega sindroma
Preveza kirurške rane
Prikaz uporabe inhalatorja bolniku
Prisilna hospitalizacija (opis
postopka)
Sistematični preventivni pregled
odraslega, skupaj z vprašalniki po
dejavnikih tveganja
Snemanje in odčitavanje EKG
Ukrepi pri krvavitvah iz nosu –
tamponada

Posegi na specialističnih oddelkih ali v posamezni spec. amb.
Bris kože oziroma sluznic
9067600 Drugi posegi na koži in podkožnem tkivu
Bris materničnega vratu
3561803 Drugi posegi na materničnem vratu
Incizija tromboziranega hemeroida
3214700 Incizija perianalne tromboze

Intraartikularno in periartikularno
injiciranje

Kirurška oskrba rane

9218800
5012401
3680000
3002600

Kirurška oskrba vraščenega nohta

4652800

Menjava trahealne kanile

4651601
9204600
3452700

Zamenjava kanile pri traheostomi
Vstavitev vsadljive naprave za infuzijo v žilo, druga žila

9600800
9057500
9739800

Nevrološka ocena
Ekscizija mehkega tkiva, ki ni uvrščena drugje
Mali kirurški posegi v mehkih tkivih

9046700
3021601

Spontani porod v glavični vstavi
Aspiracija abscesa kože in podkožnega tkiva

1121200
9330000

Pregled očesnega ozadja
Psihiatrična ocena

9046700
9047700
9046600
9203600
1381500

Spontani porod v glavični vstavi
Drugi posegi kot pomoč med porodom
Pospešitev poroda z zdravili
Uvajanje nazogastrične cevke
Centralna venska kateterizacija

Kateterizacija mehurja pri moškem

Nastavitev intravenske poti in
nastavitev infuzije
Nevrološki pregled
Odstranitev ateroma, fibroma,
bradavice, lipoma, tujka

Injekcija steroida
Injiciranje v sklep ali drug sinovialni prostor
Kateterizacija mehurja
Reparacija rane kože in podkožnega tkiva drugega
mesta, povrhnja rana
Klinasto izrezanje vraščenega nohta
Odstranitev nohta

Odvzem krvi in urina na truplu
Oskrba novorojenca po porodu
Oskrba panaricija, abscesa,
furunkla
Pregled očesnega ozadja
Psihiatrični intervju
Punkcija kolenskega sklepa
Sodelovanje pri porodu in vodenje
poroda

Uvajanje nazogastrične sonde
Uvedba centralnega venskega
katetra

Zahtevani posegi na modelu (Dg: Z41.8 Postopki zaradi namenov, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja)
Defibrilacija na simulatorju
9205500 Drugi načini za spremembo srčnega ritma
Heimlichov prijem pri odraslem in
4188600 Odstranitev tujka iz sapnika
otroku
Imobilizacija poškodbe vratne
hrbtenice, ledvene hrbtenice in
udov
Intubacija na modelu

Oživljanje odraslega na modelu
Oživljanje otroka na modelu
Priprava bolnika in poškodovanca
na transpor
Reševanje iz vozila na modelu

9076500
9017900
9205200
9205200
9616700

Izdelava in namestitev imobilizacijskega pripomočka,
enostavna
Endotrahealna intubacija, enojni lumen
Kardiopulmonalno oživljanje
Kardiopulmonalno oživljanje
Podpora aktivnostim povezanih z transportom

