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Услуге које се пружају на основу упутнице за болничко 

лијечење 

 

ГИНЕКОЛОГИЈА 

 Лапароскопска миомектомија 

 Лапароскопско одстрањивање оваријалне цисте 

 Лапароскопски третман ендометриозе 

 Лапароскопска хистеректомија и аднексектомија 

 Лапароскопска трансвагинална хистеректомија 

 Дрилинг јајника 

 Дијагностичка лапароскопија 

 Лапароскопска салпингектомија 

 Лапароскопска салпингектомија са одстрањивањем 

тубарне (ектопичне) трудноће 

 Хистероскопска миомектомија 

 Хистероскопска полипектомија 

 Хистероскопска ресекција септума 

 Хистероскопска биопсија 

 Дијагностичка хистероскопија 

 Хистероскопски третман аденомиозе 

 LLETZ и конизација 

 Биопсија цервикса 

ЗУ	БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ	

“ЈЕЛЕНА”					

БАЊА	ЛУКА	

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



Услуге које се пружају на основу упутнице за болничко 

лијечење 

 

ОПШТА И АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА 

 

 Оперативни захвати хернија ( ингвиналне, вентралне, 

умбиликалне, епигастричне ) 

 Отворена и лапароскопска холецистектомија 

 Оперативни захвати хемороида 

 Оперативни захвати једноставних перианалних 

фистула 

 Оперативни захвати аналних фисура 

 Оперативни захвати пилонидалних циста 

 Колоноскопије 

 Гастроскопије 

 Колоноскопије са полипектомијом 

 Оперативни захвати тм. дебелог цријева 

ЗУ	БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ	

“ПРОФ.ДР	Н.	

ЛАГАНИН”			

БАЊА	ЛУКА	

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



Услуге које се пружају на основу упутнице за болничко 

лијечење 

 

ОПШТА И АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА 

 

 Ресекције и ампутација ректума 

 Ресекција сигмоидног колона 

 Лијева и десна хемиколектомија 

 Ресекција дебелог цријева по Хартмановој процедури 

 Тотална колектомија 

 Адхезиолиза танког и дебелог цријева 

 Атипичне ресекције колона због бенигних болести 

 Гастректомија 

 Субтотална гастректомија 

 Ресекције желуца по методи Bilroth II 

 Гастротомија 

 Атипичне ресекције желуца 

 Оперативни захвати перфорираног улкуса 

 Сутуре желуца,дуоденума, танког и дебелог цријева 

 Отворена и лапароскопска биопсија јетре 

 Метастазектомија 

 Дистална панкреатектомија 

 Оперативни захват псеудоцисте панкреаса 

 Ресекција танког цријева 

 Отворена апендектомија 

 Отворена и лапароскопска холецистектомија 

 Холедохотомија 

 Билио-дигестивни бајпас 

 Спленектомија 

 Оперативни захвати хернија: вентрална, ингвиналана, 

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ									

“ДР	КОСТИЋ”		

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



феморална и умбилкална 

 Оперативни захват збрињавања перианалног апсцеса 

 Оперативни захват хемороида 

 Оперативних захвати једноставних перианалних 

фистула 

 Оперативни захват аналних фисура 

 Оперативни захват пилонидалних циста 

 Еxцизија већих промјена на кожи и поткожном ткиву 

 

ИНТЕРВЕНТНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА  

 

 Езофагогастродуоденоскопија у аналгоседацији 

 Езофагогастродуоденоскопија са биопсијом 

 Езофагогастродуоденоскопија са полипектомијом 

 Езофагогастродуоденоскопија са ендомукозном 

ресекцијом 

 Колоноскопија до цекума у аналгоседацији 

 Колоноскопија са биопсијом 

 Колоноскопија са полипектомијом 

 Колоноскопија са ендомукозном ресекцијом 

 Флексибилна ректосигмоидоскопија у аналгоседацији 

 Флексибилна ректосигмоидоскопија са биопсијом 

 Флексибилна ректосигмоидоскопија са 

полипектомијом 

 Флексибилна ректосигмоидоскопија ендомукозном 

ресекцијом 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP)-дијагностичка са  биопсијом 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP)са папилотомијом 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ									

“ДР	КОСТИЋ”		

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



(ERCP) са екстракцијом камена из жучног канала 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP)са стентирањем жучних канала 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP)са стентирањем панкреатичног канала 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP) са балон дилтатацијом стриктура билијарног 

тракта 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP)са замјеном билијарног стента 

 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија 

(ERCP) са екстракцијом билијарног стента 

 Ендоскопска балон дилатација једњака 

 Ендоскопска балон дилатација гастро-дуоденалне 

стриктуре 

 Ендоскопска балон дилатација колоректалне стриктуре 

 Езофагогастродуоденоскопија у аналгоседацији са 

одстрањивањем страног тијела 

 

 

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ									

“ДР	КОСТИЋ”		

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



 

ОФТАЛМОЛОГИЈА - ХИРУРГИЈА 

Услу�е које се �ружају на основу  Рјешење ФЗО РС 

 

 Евисцерација ока + уградња интрасклералног РRMMA polumethil-

mathacrilat имплантата по мјери 

 Енуклеација ока + уградња RММА орбиталног имплантата по 

мјери обмотаног са PTFE (политетрафлуоретилен) 

 Трансплантација графта 

 Секундарна имплантација PTFE обмотаног PММА орбиталног 

имплантата по мјери 

 Експлантација постојећег импланта + имплантација PTFE 

обмотаног ММА импланта по мјери 

 Експанзија конјуктивалног сакуса осмотским хидрогел 

експандером 

 Транс конјуктивална репарација MCT 

 Хирургија кантуса 

 LTS + TCRIR (трансконјуктивална реинсерција доњих ретрактора) 

 Тарзална фрактура 

 Аугментиран LTS + MC (медијална кантопластика) 

 SOOF (suborbicularis oculi fat.) лифт + LTS 

 Ресекција леватора 

 Ресекција доњих рефрактора са инсерцијом ауто/ало-графта 

 Тарзоконјунктивални режањ + миокутани режањ / слободан 

трансплантат коже (реконструкција обе ламеле) 

 Тотална реконструкција капка 

 Комплетна ексцизија ожиљног ткива постериорне ламеле капака 

и орбите, транс. Васк. режња из темпоралне или фронталне 

регије, тотална рек. конјунктивалног сакуса мукозним графтовима 

 Интраорбитална инсерција хидрогел осмотских експандера 

 Репозиција орбиталног импланта интраорбиталном инјекцијом 

Натријум хијалуронат ткивног филтера 

 Декомпресија орбите 

 Субпериостеални имплант пода орбите 

 Блефаропластика горњег капка 

 Ресекција капка 

	

ЗУ	БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ	

„МЕДИКОЛАСЕР“	

БАЊА	ЛУКА		

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



 Хирургија зида орбите 

 Фронтална суспензија капка 

 Екцизија тумора + реконструкција директним спајањем ивица 

дефеката предње ламеле капка 

 Ексцизија тумора 

 Освјежавање рубова колобома са директним спајањем ивица 

дефекта 

 Сондирање NLK 

 Моно или биканаликуларна NLK силиконским стентом 

 Дакриоцисто риностомија (DCR) + биканаликуларна интубација 

силиконским стентом 

 Каналикуло DCR + биканаликуларна интубација силиконским 

стентом 

 Каналикуло риностомија + биканаликуларна интубација 

силиконским стентом 

 Реканализација лакрималног каналикула + моно или 

биканаликуларна интубација силиконским стентом 

 Витректомија високе сложености са компликацијама 

 Компликоване операције страбизма 

 Филтрационе и фистулизирајуће операције у компликованим 

случајевима глаукома 

 Ласертрабекулопластика код глаукома 

 Операције конгениталне птозе 

 

Услуге које се пружају на основу упутнице за болничко лијечење 

 Факоемулзификација ( ултразвучна операција мрене) 

 Вађење силиконског уља 

	

ЗУ	БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ	

„МЕДИКОЛАСЕР“	

БАЊА	ЛУКА		

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



Услу�е које се �ружају на основу  Рјешење ФЗО РС 

 

ДЈЕЧИЈА ХИРУРГИЈА 

 

 Хипоспадије 

 Ендоскопско рјешавање везикоуретарног рефлукса (Sbng, HIT1 

или HIT2) без имплантационог материјала 

 Ендоскопско рјешавање везикоуретарног рефлукса (Sbng, HIT1 

или HIT2) са имплантационим материјалом 

 Оперативно рјешавање везикоуретарног рефлукса 

 Хидронефроза (пијелопластика) 

 Превезикална стеноза (Реимплантација уретера) 

 Укопан пенис 

 Вађење стента 

 Пласирање double "Ј" катетера 

 Реоперација крипторхизма 

 Оперативно рјешавање дивертикулума 

 Компликације хипоспадије 

 Цистоскопија 

 Уградња тестикуларног имплантата са протезом 

 

 

Услуге које се пружају на основу упутнице за болничко лијечење 

ДЈЕЧИЈА ХИРУРГИЈА 

 

 Оп фимозе и парафимозе  

 Оп крипторхизма 

 Оп варикокеле  

 Оп хидрокеле 

 Дилатација уретре- бужирање 

 Frenulum breve (ресекција и лигатура) 

 Вађење страног тијела из меких ткива 

 Одстрањење бенигних тумора меких ткива 

 

	

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	И	

ИНТЕРНИСТИ-

ЧКИХ	ОБЛАСТИ	

“С.ТЕТИК“,			

БАЊА	ЛУКА	

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



ОПШТА И АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА 

 

 Лапароскопска холецистектомија 

 Отворена (класична) холецистектомија 

 Апендектомија 

 ОП једностране ингвиналне и феморалне, умбиликалне, 

епигастричне херније 

 (тензиона и mesh-plasbca) 

 ОП обостране ингвиналне, феморалне херније (тензиона и mesh-

plasbca) 

 Операција ветралне постоперативне киле 

 Оп вентралне киле са проленском мрежицом 

 Хемороидектомија- оперативно лијечење хемороида 

 Перианални апсцес (инцизија и дренажа) 

 Оп аналне фистуле-simplex (фистулотомија) 

 Оп аналне фистуле-complikate (фистулектомија) 

 Ексцизија пилонидалног синуса 

 Адхезиолиза перитонеума 

 Захвати на танком и дебелом цријеву и ректуму 

 Захвати на анусу и стоме 

 

 Ендоскопија (аноскопија и ректоскопија) 

 Панендоскопија (езофаго-гастро-дуоденоскопија) са и без 

биопсије 

 Кратке колоноскопије (до хепатичне флексуре) са и без биопсије 

 Стандардна колоноскопија са и без биопсије 

 Стандардна колоноскопија са полипектомијом 

 Ендоскопско праћење након оперативних и других интеренција 

или других облика лијечења 

 

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА 

 

 Лигатура VSM 

 Stripping VSM и варицектомије 

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 

	

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	И	

ИНТЕРНИСТИ-

ЧКИХ	ОБЛАСТИ	

“С.ТЕТИК“,			

БАЊА	ЛУКА	



 Лигатуре перфорантних вена (Линтон) 

 Екстракранијални захвати на крвним судовима 

 Оперативни захвати на дијебетичном стопалу и други захвати на 

стопалу 

 Лијечење венске тромбозе и захвати на доњим екстремитетима 

са улкусом/целулитисом 

 Креирање А-В фистуле код пацијената на хемодијализи 

 Ампутације због поремећаја васкуларног система и ревизије 

ампутационог патрљка и интервенције услијед васкуларних 

болести 

 

ОНКОЛОГИЈА 

 

Примјена специфичне онколошке терапије (хемиотерапија, хормонска 

терапија, биолошка терапија, бисфосфонати…), код пацијената са 

малигним туморима дојке, јајника, материце, простате, тестиса, бубрега, 

мокраћног мјехура, дебелог цријева, желуца, једњака,  јетре, панкреаса, 

туморима главе и врата, коже…   

Поред специфичне терапије, у нашој установи пацијенти се третирају 

симптоматско-супортивном терапијом у циљу смањења тегоба 

узрокованих малигним обољењем. 

 

 

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 

	

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	И	

ИНТЕРНИСТИ-

ЧКИХ	ОБЛАСТИ	

“С.ТЕТИК“,			

БАЊА	ЛУКА	



Услу�е које се �ружају на основу у�у нице за !олничко лијечење 

 

ОПШТА И АБДОМИНАЛАНА ХИРУРГИЈА 

 

 Холецистектомија - лапароскопска 

 Холецистектомија класична  

 Апендектомија са перфорацијом и перитонитисом 

 Апендектомија 

 Антропилоротомија са пилоропластиком по Микулићу  

 Лигатура GD артерије са билатералном трункуларном 

ваготомијом (крварећи улкус GD) 

 Гастректомија са реконструкцијом GIT OEJA Roux en Y 

 Субтотална ресекција желуца са реконструкцијом GIT GJA Roux en 

Y 

 Ресекција желуца Billroth I/II са реконструкцијом GIT 

 Сутура перфорисаног улкуса са оменопломбажом 

 Ресекција танког цријева са реконструкцијом ЕЕ анастомозом 

 Туморектомије интраперитонеалне, ретроперитонеалне 

 Експлоративна лапаротомија  

 Метастазектомије јетре, лимфаденектомије (биопсија) 

 Лапароскопска експлорација, метастазектомија јетре, биопсија 

 Оментектомија тотална, парцијална 

 ОП једностране ингвиналне и феморалне, умбиликалне, 

епигастричне херније  

 (тензиона и меш-пластика) 

 ОП обостране ингвиналне, феморалне херније (тензиона и meш-

пластика) 

 Операција вентралне постоперативне киле 

 Оп вентралне киле са проленском мрежицом 

 Гастро-ентероанастомоза LL (нутритивна деривација) 

 Гастростомија (декомпресивна и нутритивна) 

 Јејуностомија нутритивна  

 Илеостомија, цекостомија, колостомија (формирање или 

затварање)  

 Хемиколектомија (десна, лијева или проширена) са анастомозом  

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	

БОЛНИЦА	ИЗ	

ХИРУРШКИХ	

ОБЛАСТИ	

„БОКСИТ“,	

МИЛИЋИ	

Услуге које су уговорене са ФЗО РС 



 Хемороидектомија по Милиган Моргану 

 Перианални апсцес (инцизија и дренажа) 

 Оп аналне фистуле-једноставне (фистулотомија) 

 Оп аналне фистуле-компликоване (фистулектомија) 

 Ексцизија пилонидалног синуса 

 Предња ресекција ректума по Диксону 

 Ниска предња ресекција ректума са коло-ректалном анастомозом 

са стаплером (ILS) 

 Абдомино-перинеална ампутација ректума по Мајлс-Томпсону 

 Холедохојејуно-анастомоза LT по Roux en Y (иноперабилни tm 

главе панкреаса) 

 Холедохојејуно-анастомоза LT sa GEA LL (duplex derivacija) по Roux 

en Y  

 (иноперабилни tm главе панкреаса) 

 Спленектомија 

 Торакс дренажа (Bullau) 

 Унилатерална лобектомија тиродие (стандардна) 

 Субтотална тиреоидектомија (стандардна) 

 Субтотална тиреоидектомија код Грејвс-Базедовљеве болести 

 Истмектомија (оп на штитној жлијезди) 

 Тотална тиреоидектомија (стандардна) са лимфаденектомијом 

 Ампутација дојке са егзерезом аксиле (Madden-Pathey) 

 Парцијална ресекција дојке са егзерезом аксиле 

 Сегментне ресекције дојке 

 Екстирпације бенигних тумора дојке 

 Лигатура VSM 

 Stripping VSM и варицектомије  

 Лигатуре перфорантних вена (Linton) 

 

ОФТАЛМОЛОГИЈА – ХИРУРГИЈА 

 

Екстракапсуларна екстракција сочива са имплантацијом IOL ( класична 

операција мрене) 

Факоемулзификација са имплантацијом сочива ( ултразвучна операција 

мрене) 
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 Секундарна имплантација сочива 

 Реконструкција повријеђеног капка и околног ткива 

 Скидање доброћудних промјена са капака (халациони, папиломи, 

веруке) 

 Оп глаукома  

  

НЕУРОХИРУРГИЈА 

 

 Одстрањење лумблане дискус киле једног нивоа (дисцектомија)  

 Декомпресија спиналног канала на једном нивоу (ламинектомија, 

хемиламинектомија) 

 

УРОЛОГИЈА 

 

 Оп фимозе и парафимозе (дорзална инцизија и циркумцизија) 

 Оп крипторхизма 

 Оп варикокеле (лигатура сперматичних вена) 

 Нефректомија (парцијална и тотална) 

 Пијелонефролитотомија 

 Ендоскопска литотрипсија камена у уретеру и мокраћној бешици 

(литокласт) 

 Цистотомија  

 Цистоскопија са OETA 

 TUR аденома простате 

 TUR BT (тумора мокраћне бешике)  

 TUR врата мокраћне бешике 

 TUR карцинома мокраћне бешике 

 TURP (трансуретрална ресекција простате) 

 Трансвезикална простатектомија (класична оп) 

 Радикална простатектомија са лимфаденектомијом  

 Радикална орхиектомија 

 Биопсија тестиса у анестезији 

 Биопсија простате у анестезији 

 Оп хидрокеле 
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Услу�е које се �ружају на основу у�у нице за !олничко лијечење 

 

ГИНЕКОЛОГИЈА 

 

 Аспирација оваријалне цисте  

 Лапароскопско прокидање оваријалне цисте или апсцеса  

 Прокидање оваријалне цисте или апсцеса  

 Лапароскопско �ушење јајника  

 Бушење јајника  

 Биопсија јајника  

 Лапароскопска клинаста ресекција јајника  

 Клинаста ресекција јајника  

 Лапароскопска парцијална оофоректомија Ексцизија лезије 

јајника лапароскопијом  

 Парцијална оофоректомија Ексцизија лезије јајника 

лапаротомијом  

 Лапароскопска оофоректомија, унилатерална Оофоректомија 

лапароскопијом НС  

 Оофоректомија, унилатерална Оофоректомија лапаротомијом НС  

 Лапароскопска оофоректомија, �илатерална  

 Оофоректомија, �илатерална  

 Оваријална цистектомија, унилатерална  

 Оваријална цистектомија, �илатерална  

 Остале процедуре на јајнику  

 Фалопоскопија  

 Терапеутска хидроту�ација Инсуфлација јајовода како �и се 

приказала проходност ту�е  

 Салпинготомија  

 Салпинголиза Лиза прираслица јајовода  

 Биопсија јајовода  

 Парцијална салпингектомија, унилатерално Ексцизија лезије 

јајовода, унилатерално  

 Парцијална салпингектомија, �илатерално Ексцизија лезије 

јајовода, �илатерално  

 Салпингектомија, унилатерална  

ЗУ	СПЕЦИЈАЛНА	
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 Салпингектомија, �илатерална  

 Салпинго-оофоректомија, унилатерална  

 Салпинго-оофоректомија, �илатерална  

 Унилатерална оофоректомија са �илатералном салпингектомијом  

 Микрохируршка салпингопластика Микрохируршка реанастомоза 

јајовода  

 Салпингопластика Ту�опластика путем лапаротомије  

 Анастомоза јајовода  

 Мануелно/хидростатско истискивање јајовода  

 Одстрањивање перитонеалне ектопичне трудноће  

 Салпинготомија са одстрањивањем ту�арне трудноће 

Салпингостомија са одстрањивањем ектопичне трудноће, 

лапаротомијом  

 Салпингектомија са одстрањивањем ту�арне трудноће  

 Електродеструкција јајовода  

 Тест проходности ту�а Инсуфлација јајовода �ојом Ру�инов тест  

 Друге процедуре на јајоводу  

 Дијагностичка хистероскопија  

 Хистероскопија са катетеризацијом ту�е  

 Хистеротомија Одвајање интраутериних прираслица 

 Одвајање септума утеруса путем хистероскопије  

 Одвајање септум утеруса путем хистеротомије  

 Биопсија ендометрија  

 Дилатација и киретажа утеруса   

 Киретажа утеруса �ез дилатације  

 Сукциона киретажа утеруса  

 Полипектомија путем хистероскопије  

 Миомектомија путем хистероскопије  

 Одстрањивање фи�ромиома хистероскопским путем  

 Миомектомија Одстрањивање фи�ромиома лапаротомијом  

 Ексцизија других лезија утеруса  

 Дилатација и киретажа , након по�ачаја или з�ог прекида 

трудноће  

 Сукциона киретажа утеруса након по�ачаја или з�ог прекида 

трудноће  
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 Дилатација и евакуација утеруса [ 

 Су�тотална (суправагинална) а�доминална хистеректомија CMC 

 Тотална абдоминална хистеректомија CMC 

 Абдоминална хистеректомија са унилатералном салпинго-

оофоректомијом Абдоминална хистеректомија  

 Абдоминална хистеректомија са билатералном салпинго-

оофоректомијом Абдоминална хистеректомија  

 Абдоминална хистеректомија са екстензивном дисекцијом 

ретроперитонеума Абдоминална  

 Абдоминална хистеректомија са радикалном ексцизијом 

лимфних чворова здјелице Абдоминална  

 Радикална абдоминална хистеректомија  

 Радикална абдоминална хистеректомија са радикалном 

ексцизијом лимфних чворова здјелице  

 Вагинална хистеректомија  

 Вагинална хистеректомија са унилатералном салпинго-

оофоректомијом  

 Вагинална хистеректомија са билатералном салпинго-

оофоректомијом  

 Радикална вагинална хистеректомија  

 Редукција масе („debulking‟) утеруса која претходи 

хистеректомији  

 Редукција масе утеруса прије вагиналног одстрањивања  

 Друге ексцизије утеруса  

 Остале корекције утеруса  

 Реконструкција утеруса и потпорних структура  

 Остале процедуре на утерусу  

 Постављање шава на грлић материце  

 Скидање шава грлића материце  

 Радикална дијатермија цервикса  

 „Large loop‟ ексцизија зоне трансформације [LLETZ]  

 Други видови деструкције лезије на грлићу материце  

 Биопсија цервикса  

 Конусна биопсија цервикса - конизација  

 Цервикална полипектомија  

 Ампутација цервикса  
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 Одстрањивање батаљка грлића материце, абдоминални приступ  

 Одстрањивање батаљка грлића материце, вагинални приступ  

 Дилатација грлића материце  

 Корекција грлића материце  

 Остале процедуре на грлићу материце  

 Колпоскопија  

 Вагиноскопија  

 Колпотомија Инцизија кроз вагину ради приступа у здјелицу  

 Вагинотомија Дренажа хематома вагине  

 Деструкција брадавице вагине Дијатермија брадавице вагине  

 Остали видови деструкције лезије вагине Деструкција лезије 

вагине каутеризацијом  

 Биопсија вагине  

 Ексцизија лезије вагине  

 Хименектомија Просијецање химена  

 Ексцизије септум вагине Одвајање прираслица вагине  

 Парцијална вагинектомија  

 Корекција цистокеле Предња вагинална пластика  

 Корекција ректокеле Стражња вагинална пластика  

 Корекција цистокеле и ректокеле Предња и стражња пластика 

вагине  

 Корекција уретрокеле  

 Корекција ентерокеле, вагинални приступ  

 Корекција ентерокеле, абдоминални приступ  

 Корекција пролапса дна здјелице  

 Корекција везиковагиналне фистуле, вагинални приступ  

 Корекција уретеровагиналне фистуле  

 Корекција вагиноперинеалне фистуле  

 Корекција друге фистуле вагине  

 Суспензија свода вагине  

 Суспензија свода вагине са корекцијом ентерокеле  

 Дилатација вагине  

 Остале корекције вагине  

 Проширење улаза у вагину  
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 Реконструкција вагине  

 Остале процедуре на вагини  

 Деструкција брадавице на вулви  

 Остали начини деструкције лезије на вулви  

 Третман апсцеса Бартхолинијеве жлијезде  

 Остале инцизије вулве или међице  

 Биопсија вулве Биопсија клиториса  

 Ексцизија лезије вулве  

 Третман цисте Бартолинијеве жлијезде  

 Субтотална ампутација клиториса  

 Тотална ампутација клиториса  

 Вулвопластика Лабиопластика  

 Остале процедуре на вулви  

 Остале процедуре на клиторису  

 Гинеколошки преглед  

 Планирање и управљање помоћним репродуктивним 

технологијама  

 Помоћне репродуктивне услуге, уз нестимулирану овулацију или 

овулацију стимулирану кломифен  

 Помоћне репродуктивне услуге, кориштење лијекова за 

индукцију суперовулације  

 Услуга праћења овулације, за циклусе са индуцираном 

суперовулацијом  

 Контрола постоперативног крварења након гинеколошког 

оперативног захвата NEC 
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