Консултативно специјалистичке услуге које су
уговорене са приватним установама

Октобар 2021.

Дерматовенерологија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

ЗУ Специјалистичка
дерматовенеролошка
амбуланта "Др Рољић"
Бањалука

•

ЗУ Специјалистичка
дерматовенеролошка
амбуланта "Кутанова"
Бањалука

•

•

ЗУ Специјалистичка
дерматовенеролошка
амбуланта "Про Дермис"
Бањалука
ЗУ Специјалистичка
дерматовенеролошка
амбуланта "Н Виталис"
Приједор

Услуге које финансира ФЗО
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Микроскопска анализа препарата на гонореју по Gramm-у
Микроскопска анализа нативног препаратана гљивице или трихомонас
вагиналис
Узимање препарата на трепонему палиду у ординацији
Микроскопска анализа на трепонему палиду у тамном пољу
Нативни препарат на Sarcoptes scabiei и Demodex folliculorum
Екскохлеација verrucae vulgaris
Експресија комедона (по сеанси)
Екскохлеација већег броја палмоплантарних verruca vulgaris
Електротерапија бенигних кожних израслина
Биопсија коже и видљивих слузокожа
Тоалета жаришта на кожи (преглед, обрада, превијање)
Дијагностика Wооd-овом лампом
Електокоагулација телеангиектазије по једној фази
Електрокоагулација verrucae planae и papiliformis врату и лицу по сеанси
Инцизија acnae conglobatae уз чишћење лица
Хируршка ексцизија бенигних кожних промјена са локалном анестезијом и
шавом
Pach тест до 10 алергена
Примјена локалне терапије
Дермоскопски преглед
Криотерапија по једној лезији
Хемијски пилинг
Хемијска аблација нокта
Интралезиона апликација лијека
Извођење и интерпретација допунских физикалних тестова: Nikolsku,
Kobner, Darier, Auspitz, тест патрегије
Узимање брисева за бактериолошки преглед (из грла,носа,ране,вулве)
Узимање материјала са коже, кожних аднекса (длака, нокат) и видљивих
слузокожа за миколошки и
бактериолошки преглед и дијагностика
Тест директне имунофлуоресценције за дијагнозу уретритиса
проузрокованог Chlamydiom trachomatis
Алерголошко тестирање prick методом
Епикутани алерголошки тестови
Селективна фототерапија
Преглед дигиталним плетизмографом
Обрада улцерације
Апликација тубуларног јастучета са компресивним завојем
Апликација алгината
Апликација хидроколоидног фластера на улцерацију
Склерокомпресивна терапија ангиектазије
Интерпретација културе на дерматофитије

Услуге које финансира ФЗО

Интерна медицина
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ЗУ Специјалистичка
амбуланта интерне
медицине „Talmma
Medic“ Бањалука
ЗУ СЦ "Deamedica"
Бањалука
ЗУ Болница из
хируршких области
„Проф. др Н. Лаганин“
Бањалука
ЗУ Спец. болница из
хируршких области
''Др Костић'' Бањалука
ЗУ Специјалистички
центар ''Euromedic''
Бањалука
ЗУ Специјалистички
центар ''BL-Medic''
Бањалука
ЗУ Специјалистички
центар ''Медико
центар здравља'' Добој
ЗУ Специјалистичка
амбуланта интерне
медицине ''Др
Јадранка'' Бијељина
ЗУ Специјалистичка
амбуланта интерне
медицине "Моја
ординација" Бијељина
ЗУ Специјалистичка
амбуланта интерне
медицине ''Др
Мандић'' Пале
ЗУ Специјалистичка
амбуланта интерне
медицине ''Хера''
Источно Сарајево

Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Допллер крвних судова горњих екстремитета
Допллер крвних судова доњих екстремитета
ЕКГ снимање и интерпретација снимка са писањем налаза
Катетеризација мокраћне бешике
Вађење/стављање дрена
УЗВ преглед абдомена
Припрема и преглед препарата (цитолошких, хематолошких, хистолошких)
Kaпилароскопија
Сегментни притисци доњих екстремитета
Дијагностичка пункција (плеурална,абдоминална,лумбална,зглобна итд.
Остеодензитометрија - DEXA
Биопсија кости
Стернална пункција са анализом

Офталмологија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Окулус''
Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др
Иванчевић'' Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др Њежић''
Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др
Добријевић'' Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Profi Optic''
Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Ortooptic dr
Bijelić'' Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Ghetaldus
+'' Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др
Вишекруна'' Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Оптиленс
др Мирјана'', Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта "Др Микић"
Србац

Услуге које финансира ФЗО
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Одстрањивање сутура са коже капака и суперцилијума
Одстрањивање сутура са корнеее и склере под операционим микроскопом у
стерилним условима операционе сале
Screeninzi ретинопатије прематуруса током првoг мјесеца по рођењу
Праћење прематурне ретинопатије од скрининга до четвтрте године живота
Неуроофталмолошки преглед
Биометрија на IOL мастер
Оптичка кохерентна томографија папиле видног живца
Оптичка кохерентна томографија макуле
Аутофлуоресценција ретине
Колор фото фундуса са експозицијама у 9 поља
Колор фото фундус са експозицијама у 5 поља
Колор фото фундус са једном експозицијом
Фото фундус у различитим модовима: red, green и blue
Стереобиомикроскопија фундуса лупама
Електроретинографија
Компјутерско одређивање рефракције
Давање субкоњуктивалних ињекција
Вађење страних тијела са рожњаче
Експресија маибомових жлијезда
Термокаутеризација у офталмологији
Биомикроскопска фотодокументација у једној експозицији
Биомикроскопска фотодокументација у више експозиција
Испитивање на боје по ishihari
Ултразвук офталмолошки
Преглед коморног угла - гониоскопија
Скијаскопија и ретиноскопија

•

•

•

•

•

ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др Ћишић''
Модрича
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Вид''
Зворник
ЗУ Болница из
хируршких области
''Медико Ласер''
Бањалука
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др
Вујовић'' Требиње
ЗУ Специјалистичка
офталмолошка
амбуланта ''Др Влајко
Лукић'' Бијељина

Сондирање и пропирање сузних путева по оку
Тонометрија
Тест провокације на глауком
Одређивање диоптрије и прописивање наочала
Кератометрија
Преглед очног дна офталмоскопом
Биомикроскопски офталмолошки преглед
Аурорефрактокератометрија
Егзофталмометрија
Флуоресцеинска проба
Тест централног видног поља по Амслеру
Hess Lancasterov test
Еутископија - вјежба вида по дјетету
Вјежба мишића у простору или на синоптофору
Вјежбе вида, супресија, фиксација
Вјежбе фузије, стереовида
Одређивање зоне неутрализације
Одређивање објективног вида по Catffordu
Електроокулографија
Schirmer-ов тест
Seidl-ов тест
Одређивање угла разрокости
Wоrth
Баголини тест
Тест спонтаних диплопија
Тест провоцираних диплопија
Макуло макуларни тест
Тест на синоптофору
Тест хетерофорије
Одредивање фузије
Одредивање стерео вида
Титмус тест
Тест са призмама
Испитиање нистагмуса
Одређивање видне оштрине на оптотипу
Испитивање пенализације
Вјежбе на координатору

Ортопедија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

ЗУ
Специјалистичка
ортопедска амбуланта
„Др Росић“ Бијељина

Услуге које финансира ФЗО
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Пункција зглоба + интраартикуларна апликација лијека
Терапија плазмом богатом тромбоцитима (PRP)
Терапија плазмом богатом тромбоцитима ((PRP) под контролом УЗ
Стављање имобил.код дисторзија
Шанцов овратник
Репозиција и торакобрахијална лонгета
Репозиција и коксофеморални гипс
Репозиција и надлактични гипс
Репозиција и висећи гипс
Подлактични гипс лонгета
Тутор гипс
Гипс лонгетажа шаку и прсте
Репозиција и дуга наткољена лонгета
Репозиција и висока гипс чизма
Репозиција и Sarmiento гипс
Репозиција и поткољена гипс чизма
Гипсана ципела
Маtzen завој
Desault завој или гипс
Подлактични функционални гипс
Наткољенични функционални гипс
Ултразвук мускулоскелетни

Пнеумофтизиологија

Услуге које финансира ФЗО
Први преглед доктора специјалисте

Установе које имају уговор
са ФЗО
•

ЗУ Специјалистичка
пулмолошка
амбуланта „Др
Срећко“ Угљевик

Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Аспирација
Гасна анализа са оптерећењем
Гасна анализа без оптерећења
Цитолошка анализа (укључујући и припрему материјала за анализу)
Мјерење врш.протока (PEF)
Испитивање плућне функције при физичком оптерећењу
Тјелесна плетизмографија
Бронхоалвеоларна лаважа, високо специјализована
Мјерење отпора респирацијског система
Бронходилатацијски тест (Салбутамолом, Беродуалом или Атровентом)
Пулсна оксиметрија
Терапијска бронхоаспирација
Испитивање кожне преосјетљивости на инхалационе аларгене

Услуге које финансира ФЗО

Оториноларингологи ја и аудиологија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

ЗУ Специјалистички
центар ''Euromedic'',
Бањалука

•

ЗУ Специјалистички
центар ''Deamedica'',
Бањалука

•

ЗУ Специјалистичка
оториноларинголошка
амбуланта ''Fono
medic'', Бањалука

•

ЗУ Специјалистички
центар ''Девет
доктора'', Бањалука

Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Вађење страног тијела из ждријела, носа и уха
Апликација лијека у ухо и нос
Хемостаза крв.из носа, туширањем лапизили електрокаутер.
Задња тампонада носа
Инцизија и дренажа перитонзиларног апсцеса
Промјена каниле и тоалета
Репозиција прелома носних костију
Oтомикроскопија
Scisio frenuli linguae
Вађење аерационих цјевчица
Мануелна репозиција луксације темпоромандибуларног зглоба
Одстрањење каменца из изводних канала пљувачних жлијезда
BERA
ОАЕ преглед слуха
Аудиметрија и тест говорне разумљивости у отвореном пољу
Објективна акустичка анализа гласа
DPОАЕ - дисторзиони продукт отоакустичке емисије
Фитинг кохлеарног имплантата
Интратимпанална апликација лијека
Видеоендоскопија ларинкса у локланој анестезији
Детампонада носа
Фибер-оптичка назофаринголарингоскопија
Ригидна ендоскопија носа и синуса
Екстирпација лимфног чвора на врату
Примарна обрада мање ране у ОРЛ
Примарна обрада веће ране у ОРЛ
Превијање веће ране
Предња тампонада носа
Ексцизија тумора на кожи лица и врата
Екстрипација атерома на кожи лица
Риноманометрија
Видеонистагмографија
ВЕМP (вестибуло-евоцирани миогени потенцијал)
HEAD импулс тест
Репозициони маневар по Еpplu-у
Валсалва помоћу Полизер балона
ААБР (Аутоматски аудитивни евоцирани потенцијал)
Валсавин маневар за дјецу са Отобар или Отовент балоном
Аудиометријско испитивање слуха код одрасле особе
Испитивање слуха тонално-лимин аудиометријом код дјеце до7 година
Tone dacay тест
Тимпанометрија и и рефлекс стапедиуса
Аудиометрија говорна
Демаскирање агривација и симулације слуха
Одређивање слушног апарата
Функционално испитивање тубе Еustachi
Тражење симптома фистоле, Ширење оптималног слушног поља
Контрола оптималног слушног поља
Аудоторни тренинг са корекцијом слушања и говора
Вјежбе слушања говора музичким стимулацијама
Ритмичко говорне стимулације
Слушно-говорне стимулације пацијента са додатним сметњама
Развој слушне лингвистичке слике

Услуге које финансира ФЗО

Општа хирургија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

•

•

Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци, др сци, доц, проф.
Контролни преглед доктора субспецијалисте (мр.сци, др сци., доц., проф.)
Катетеризација мокраћне бешике
Ендоскопија (аноскопија, ректоскопија)

ЗУ Спец. болница из
хируршких области
''Др Костић'' Бањалука

Примарна обрада ране/без сутуре

ЗУ
Болница
из
хируршких области
''Проф. др Н. Лаганин''
Бањалука

Вађење страног тијела из меких дијелова тијела

ЗУ Специјалистичка
амбуланта
опште
хирургије ''Панмедик''
Добој

Превијање средње велике ране уз аналгезију

Примарна обрада ране са сутуром
Електрокаутеризација
Секундарна обрада ране
Одстрањење бенигних тумора меких ткива
Скидање обољелог и ураслог нокта
Локална анестезија
Превијање мање ране
Хируршка обрада декубитуса и гангрене
Биопсија коже и мишића
Екстирпација лимфних жлијезда, бурзе или хигрома
Скидање конаца /или granulomea е ligaturае/

Онкологија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

ЗУ Болница из
хируршких и
интернистичких
области ''С.тетик''
Бањалука

Услуге које финансира ФЗО
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци., др сци., доц., проф.,
Контролни преглед доктора субспецијалисте, мр сци., др сци., доц., проф.
Мултидисциплинарни конзилијум
Онколошки конзилијум
Припрема пацијената за онколошки конзилијум
Онколошка консултација
Абдоминална евакуациона пункција
Апликација супортивне терапије (аналгетици, антиеметици,инфузни
раствори)
Давање ињекција (интравенозне, интрамускуларне, субкутане)
Метатстаска обрада и оцјена ефеката подношљивости терапије

Услуге које финансира ФЗО

Неурологија
Установе које имају уговор
са ФЗО
•

ЗУ ''Др Арар''
Бањалука

ЕМНГ
Тензилонски тест
Елекромиографија по регији
Транскранијална магнетна стимулација (моторни
потенцијали)
Ултразвук транскранијални васкуларни - Доплер

евоцирани

Ултразвук крвних судова врата
Први преглед доктора специјалисте
Контролни преглед доктора специјалисте
Преглед субспецијалисте, мр сци., др сци., доц. прф
Контролни преглед доктора субспецијалисте, мр сци., др сци., доц.,
проф.

