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ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

НЕРВЕН СИСТЕМ

Други операции на периферните нерви

МОЗОЧНО ТКИВО

ДРУГИ ДЕЛОВИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ

КЛАСА
2

Отстранување на голем дел од мозочното ткиво

3

Отстранување на вратниот симпатичен нерв

2

Отстранување на оштетено мозочно ткиво

3

Стереотаксично отстранување на мозочното ткиво

3

Уништување на симпатичниот
нерв со хемиски агенс

2

Отворена биопсија на мозочното ткиво

3

Терапија со замрзнување на симпатичниот нерв

2

Дренирање на оштетениот дел од мозокот

3

Друга отворена операција на мозокот

3

Радиофреквентно контролирање на
уништување на симпатичен нерв

2

Друга биопсија на оштетено мозочно ткиво

3

Различни оштетувања на симпатичен нерв

2

Невростимулација на мозокот

3

Други операции на симпатичен нерв

2

Други операции на мозочното ткиво
МОЗОЧНИ КОМОРИ И
СУБАРАХНОИДАЛЕН ПРОСТОР

3

Електроконвулзивна терапија

2
2

Дренажа на мозочна комора

3

Неврофизиолошки операции
ЕНДОКРИН СИСТЕМ (ХОРМОНИ) И ДОЈКА
ХИПОФИЗA И ПИНЕАЛНА ЖЛЕЗДА

Надоградба на дренажата на мозочна комора

1

Отстранување на хипофизата

3

Други операции со дренажа на мозочна комора

3

Уништување на хипофизата

3

Други отворени операции на мозочна комора

3

Други операции на хипофизата

3

Операции на пинеалната жлезда

Терапевтска ендоскопска операција
на мозочна комора

3

Други операции на мозочните комори

3

Операција на субарахноидалниот
простор на мозокот
МОЗОЧНИ НЕРВИ

3

Пресадување на мозочен нерв

3

Интракранијално пресекување на нерв

3

Други интракранијални оштетување
на мозочните нерви
Екстракранијално отстранување
на вагусен нерв (X)
Екстракранијално отстранување
на друг церебрален нерв

3
3
3

Пресекување на оштетен церебрален нерв

3

Корекција на церебрален нерв

3

Интракранијално стереотактичко
ослободување на церебрален нерв

3

Друга декомпресија на церебрален нерв

3

Невростимулација на церебрален нерв

3

Експлорација на церебралните нерви

3

Други операции на кранијалните нерви

3

МОЗОЧНИ ОБВИВКИ
Отстранување на оштетен дел
(повреда) од мозочен нерв

3

Корекција на дебелата мозочна обвивка

3

Дренирање на екстрадуралниот простор

3

Дренирање на субдуралниот простор

3

Други операции на мозочните обвивки

3

‘РБЕТЕН МОЗОК И ДРУГИ ДЕЛОВИ
НА ‘РБЕТНИОТ КАНАЛ
3

Други отворени операции на ’рбетниот мозок

3

Други оштетувања на мозочните обвивки

3

Други операции на ’рбетниот мозок

3

Други операции на обвивката на ’рбетниот мозок

3

Дренирање на ’рбетниот мозок

1

Операции на корените на ’рбетните нерви

3

ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
2

Уништување на периферен нерв

2

Отстранување на оштетен периферен нерв

2

Микрохируршко санирање на
периферните нерви

2

Други пресадувања на периферните нерви

2

Други санирања(репарации)
на периферните нерви
Ослободување на притиснат
периферен нерв во ниво на рака
Ослободување на притиснат
периферен нерв во ниво на глужд
Ослободување на притиснат
периферен нерв на друго место

2

ОЧНИ МУСКУЛИ
Комбинирани операции на очните мускули

2

Повлекување на мускулите на очите

2

Сечење на очните мускули

2

Делумно раздвојување на
тетивите на очниот мускул

2

Други приспособувања на очните мускули

2

Други операции на очните мускули

2

КОНЈУКТИВА И КОРНЕА
2

Засекување на конјуктивата

2

Други операции на конјуктивата

2

Отстранување на оштетената корнеа

2

3

Пластична хирургија на корнеата

2

Затворање на корнеата

2

Отстранување на тироидната жлезда

1

Отстранување на туѓо тело од корнеата

2

Операција на аберантното ткиво(тумори,
атипично ткиво) на тироидната жлезда

Корнеална инцизија

2

1

Други операции на корнеата

2

Операција на тиреоглосалното ткиво

1

СКЛЕРА И ШАРЕНИЦА

Други операции на тироидната жлезда

1

Отстранување на оштетената склера

2

Отстранување на паратироидната жлезда

1

Други операции на паратироидната жлезда

1

Операција на спојување заради
фиксација на ретината

2

Засекување на склерата

2

Други операции на склерата

2

Отстранување на шареница

2

ТИРОИДНА И ПАРАТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

ДРУГИ ЕНДОКРИНИ ЖЛЕЗДИ
Отстранување на тимусот

1

Други операции на тимусот

1

Отстранување на надбубрежните жлезди

1

Операција за чистење на шареница

2

Операција на аберантното(тумори, атипично
ткиво) ткиво на надбубрежната жлезда

Други операции на системот на очната комора

2

1

Засекување на шареницата

2

Други операции на надбубрежната жлезда

1

Други операции на ирисот

2

ДОЈКА

ПРЕДНА ОЧНА КОМОРА И ЛЕЌА

Целосно отстранување на дојка

3

Други операции за отстранување
на ткивото од дојката

3

Корекција на дојка

3

Протеза на дојка

3

Други пластични операции на градите

3

Биопсија на дојка

1

Инцизија на дојка

1

Операција на жлезден канал на дојка

2

Операција на брадавиците

1

Други операции на градите

1

ОКО

Отстранување на цилијарното тело

2

Други операции на цилијарното тело

2

Други операции во предната очна комора

2

Екстракапсуларно отстранување на леќата

2

Интракапсуларно отстранување на леќата

2

Засекување на капсулата на леќата

2

Друго отстранување на леќата

2

Очна протеза

2

Други операции на леќата

2

РЕТИНА И ДРУГИ ДЕЛОВИ НА ОКОТО
Операции на стаклестото тело

2

Коагулација на ретината со
светлина при аблација

2

Уништување на оштетената ретина

2

Отстранување на око

2

Елиминација на оштетување на очната празнина

2

Други операции на ретината

2

Вградување протеза на око

2

Други операции на окото

2

Надоградба на очна протеза

2

УВО

Корекција на очната празнина

2

Засекување на орбитата

2

НАДВОРЕШНО УВО И НАДВОРЕШЕН
СЛУШЕН КАНАЛ

Други операции на очната празнина

2
2

Отстранување на оштетен очен капак

2

Отстранување на вишокот на ткиво од очен капак

2

Корекција на очен капак

2

Корекција на деформитет на очниот капак

2

Корекција на очните капаци и
други реконструкции

2

Други поправки на очните капаци

2

2

Корекција на спуштени очни капаци

2

2

Засекување на очните капаци

2

Заштитен слој на очните капаци

2

Други операции на очните капаци

2

2

Други операции на солзниот апарат

2

Операција на очен агол

2

КЛАСА

Операција на назолакрималниот канал

Корекција на конјуктивата

ВЕЃИ И ОЧЕН КАПАК

Отсекување на периферен нерв

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

Отстранување на оштетената конјуктива

ОЧНА ПРАЗНИНА

Делумно отстранување на ’рбетниот мозок

Акционерско друштво
за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена
Иншуренс Груп

3

Отстранување на оштетувањата
на надворешното уво

2

Пластична операција на надворешното уво

1

Дренажа на надворешното уво

1

Други операции на надворешното уво

1

Други операции на надворешниот слушен канал

1

МАСТОИД И СРЕДНО УВО
Киретажа на воздушените простори на мастоидот

2

Други операции во мастоидот

2

Корекции на слушната мембрана

2

Дренажа на средното уво

2

Корекција на слушните ковчиња

2

2

Други операции на слушните ковчиња

2

Отстранување на оштетувањата на средното уво

2

Други операции на средното уво

2

Друго ослободување на периферните нерви

2

СОЛЗЕН АПАРАТ

Повторна операција за ослободување
на периферен нерв

Операција на солзна жлезда

2

2

Поврзување на солзниот канал и носот

2

Невростимулација на периферните нерви

2

Други операции на солзната ќесичка

2
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Отстранување на надворешното уво

ВНАТРЕШНО УВО И ЕВСТАХИЕВА ТУБА
Операција на Евстахиевата туба

2

Операции на кохлеата

2
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КЛАСА
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КЛАСА

Акционерско друштво
за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена
Иншуренс Груп

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

Операции на вестибуларниот апарат

2

Пресекување на јазик

1

Други отворени операции на желудникот

2

Други операции на увото

2

Други операции на јазикот

1

Засекување на пилорусот

3

РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ

Отстранување на оштетувања на непцето

1

3

НОС

Корекција на деформитети на непцето

1

Отстранување на носот

3

Други поправки на непцето

1

Пластична операција на носот

1

1

Операции на назалниот септум

1

Операција на носната школка

1

Други операции на непцето
КРАЈНИЦИ (ТОНЗИЛИ) И ДРУГИ
ДЕЛОВИ НА УСТАТА

Хируршко запирање на крвавење
од внатрешноста на носот

Отстранување на крајниците

1

Други операции на пилорусот
Отстранување на оштетени делови од
горниот дигестивен тракт со помош
на фибер-оптички ендоскоп
Други терапевтски операции на
горнодигестивниот тракт со помош
на фибер-оптички ендоскоп
Други операции на желудникот

1

Други операции на крајниците

1

ДУОДЕНУМ

Тампонада на носот

1

Други операции на внатрешниот нос

1

Отстранување на штетата на
други делови на устата

1

Операција на надворешен нос

1

Обнова на други делови на устата

1

Други операции на носот

1

Други поправки на други делови на устата

1

Други операции во устата

1

НОСНИ СИНУСИ
Операција на влезот на максиларниот
синус преку горната усна
Други операции на влезот
на максиларниот синус

ПЛУНКОВНИ ЖЛЕЗДИ
1
1

Операции на фронтален синус

1

Операции на сфеноидален синус

1

Операции на неоначен носен синус

1

ГОЛТНИК
Отстранување на голтникот

1

Отстранување на крајниците (тонзилектомија)

1

Корекција на голтникот

1

Други отворени операции на голтникот

1

Терапевтски ендоскопски операции на голтникот

1

Други операции на голтникот

1

ГРКЛАН
Отстранување на гркланот

3

Отворено отстранување на оштетен грклан

3

Корекција на гркланот

3

Други операции на гркланот

3

Микротерапевтска ендоскопска
операција на гркланот
Други терапевтски ендоскопски
операции на гркланот
Други операции на гркланот

Отстранување на јејунумот

3

1

Отстранување на оштетувања на јејунумот

3

Формирање на вештачки отвор во јејунумот

3

Бајпас на јејунумот

3

1

Отворена ендоскопска операција на јејунумот

2

1

Други отворени операции на јејунумот

2

Тераписка ендоскопска операција на јејунумот

2

Други операции на јејунумот

2

Преместување на изводните канали
на плунковните жлезди
Отворено отстранување на камења од
изводниот канал на плунковните жлезди
Лигатура на изводните канали
на плунковните жлезди
Други отворени операции на изводните
канали на плунковните жлезди
Проширување на изводните канали
на плунковните жлезди
Рачно отстранување на камења од
изводните канали на плунковните жлезди
Други операции на изводните
канали на плунковните жлезди
ГОРЕН ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ

1

1
1
1

ХРАНОПРОВОД, ВКЛУЧУВАЈКИ
И ДИЈАФРАГМАЛНА КИЛА

Надоградба на поврзаниот хранопровод

3

Корекција на хранопроводот

3

3

Вграден отвор во хранопроводот

3

Пластична операција на душникот

3

Засекување на хранопроводот

3

Отворено вградување на протеза во душникот

3

Распаѓање на душникот

3

Други отворени операции на душникот

3

Отворена операција врз трахеата на душникот

3

Отворена операција на проширени
вени на хранопроводот
Отворено вградување на
протеза на хранопроводот

Делумно отстранување на бронхиите

3

Други операции на бронхиите

3

3

Отстранување на други штети на белите дробови

3

Други отворени операции на белите дробови

3

Други операции на белите дробови

3

Други операции во медијастинумот

3

Терапевтска ендоскопска операција
на медијастинумот
УСТА

2

Делумно отстранување на усните

1

Отстранување на оштетувања на усните

1

Корекција на деформитети на усните

1

Други реконструкциии на усните

1

Други поправки на усните

1

Други операции на усна

1

Друга отворена операција на хранопроводот
Отстранување на оштетениот дел на
хранопроводот со фибероптички ендоскоп
Други операции на хранопроводот
со фибероптички ендоскоп
Ендоскопско отстранување на оштетување на
хранопроводот со помош на езофагоскоп
Други терапевтски ендоскопски операции на
хранопроводот со помош на езофагоскоп

1

Отстранување на оштетен јазик

1

Отстранување на илеумот

3

Отворено отстранување на
оштетен дел на илеумот

3

Бајпас на илеумот

3

Друг тип на спојување на илеумот

3

Надградба на спојот на илеумот

3

Формирање на вештачки отвор во илеумот

3

Задржување на вештачкиот отвор на илеумот

3

Интраабдоминална манипулација на илеумот

3

Други отворени операции на илеумот

3

Терапевтска ендоскопска операција на илеумот

2

ДОЛЕН ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ
СЛЕПО ЦРЕВО
Итно отстранување на слепото црево

2

Други отстранувања на слепото црево

2

3

КОЛОН

2

Целосно отстранување на
дебелото црево и ректумот

2

Целосно отстранување на дебелото црево

2

Проширено отстранување на десниот хемиколон

2

Други отстранувања на десен хемиколон

2

2

Отстранување на попречно дебело црево

2

2

Отстранување на лев хемиколон

2

Отстранување на колон сигмоидеум

2

Отстранување на колонот

2

Отстранување на оштетениот дел на колонот

2

Бајпас на колонот

2

Отстранување на слепо црево на кожен отвор

2

Други вадења на колонот на кожата

2

Засекување на колонот

2

Внатрешнa абдоминална
манипулација на колонот

2

Други ендоскопски операции на колонот

2

Други отворени операции на колонот

2

2
2

2

Санирање на дијафрагмална кила

3

Антирефлуксна операција

3

Ревизија на антирефлуксна операција
СТОМАК И ЕНДОСКОПИЈА НА ГОРНИОТ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ

3

Целосно отстранување на желудникот

3

Отворено отстранување на
оштетување на желудникот

2

Пластична операција на желудникот

3

Спојување на желудникот и дуоденумот

3

Спојување на желудникот со јејунумот

3

Други спојувања на желудникот и јејунумот

3

Создавање на вештачки отвор на желудникот

3

Операција на гастричен улкус

3

www.winnerlife.mk

ИЛЕУМ

3

Други операции на хранопроводот

ЈАЗИК И НЕПЦЕ
Отстранување на јазик

2

ЈЕЈУНУМ

3

Отстранување на белите дробови

2

Други операции на дуоденумот

1

3

3

3

Терапевтска ендоскопска
операција на дуоденумот

Други операции на плунковните жлезди

Бајпас на хранопроводот

Трансплантација на белите дробови

3

Други отворени операции дуоденумот

1

3

БЕЛИ ДРОБОВИ И МЕДИЈАСТИНУМ

3

Операција на дуоденален улкус

1

3

2
2

3

Бајпас на дуоденумот

Засекување на плунковните жлезди

Целосно отстранување на хранопроводот

2

3

Отворено отстранување на
оштетен дел на дуоденумот

Отстранување на оштетени плунковни жлезди

Делумно отстранување на душникот

Терапевтски операции на долните дишни
патишта – фибероптичка бронхоскопија
Терапевтски ендоскопски операции
на долните дишни патишта со помош
на бронхијална бронхоскопија
Други операции

Отстранување на дуоденумот

1

3

ДУШНИК И БРОНХИИ

2
2

Отстранување на плунковните жлезди

Отстранување на хранопроводот и желудникот

3

2

Ендоскопско отстранување на
оштетувањата на колона
Други терапевтски ендоскопски
операции на колонот
Ендоскопско отстранување на оштетениот
дел на дебелото црево со помош на
фибер-оптички сигмоидоскоп

2
2
2

TАБЕЛА НА ОПЕРАЦИИ
WLSCT-3/2022

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА
Други терапевтски ендоскопски
операци на колонот со помош на
фибер-оптички сигмоидоскоп
Ендоскопско отранување на оштетениот
колон сигмоидеум со помош на
фибероптички сигмоидоскоп
Други терапевтски ендоскопски
операции на колон сигмоидеум со
помош на ригиден сигмоидоскоп
Други операции на колонот

КЛАСА

2
2
2
2

РЕКТУМ
Отстранување на ректумот

2

Отворено отстранување на
оштетениот дел на ректумот

2

Фиксирање на пролапсот на ректумот

2

Други операции во стомакот,
поради пролапс на ректумот

2

Операција на ректумот преку аналниот сфинктер

2

Други операции на ректумот преку анусот

2

Операција на пролапс на
ректумот преку перинеумот

2

Манипулација на ректумот

2

Други операции на ректумот

2

АНУС И ПЕРИАНАЛНА РЕГИЈА
Отстранување на анусот

2

Отстранување на оштетен дел на анусот

2

Уништување на оштетениот дел на анусот

2

Санирање на анусот

2

Отстранување на хемороиди

2

Уништување на хемороиди

2

Други операции на хемороидите

2

Проширување на аналниот сфинктер

2

Други операции на перианалниот регион

2

Други операции на анусот

2

Дренажа преку перианалната регија

2

Отстранување на пилонидален синус

2

Други операции на пилонидален синус

2

Други операции на цревата
ДРУГИ АБДОМИНАЛНИ ОРГАНИ,
ПРВЕНСТВЕНО ДИГЕСТИВНИ

2

ЦРН ДРОБ
Трансплантација на црн дроб

3

Делумно отстранување на црниот дроб

3

Отстранување на оштетувања на црниот дроб

3

Санирање на црниот дроб

3

Засекување на црниот дроб

3

Други операции на црниот дроб

3

Терапевтска ендоскопска операција на
црниот дроб со помош на лапароскоп
Транслуминална операција на
крвните садови на црниот дроб

2

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА
Засекување на Одиевиот сфинктер,
2 пристап преку дуоденумот
Други операции на Ватеровата ампула,
пристап преку дуоденумот

КЛАСА
2
2

Други операции на жолчните канали

2

Ендоскопско засекување на Одиевиот сфинктер

2

Други терапевтски ендоскопски
операции на Ватеровата ампула
Ендоскопско ретроградно вградување
на протеза во жолчниот канал
Други терапевтски ендоскопски ретроградни
операции на жолчните канали
Терапевтска ендоскопска ретроградна
операциja на жолчниот канал
Дијагностички перкутана надоградба
на жолчниот канал
Терапевтски перкутано воведување
на протеза во жолчниот канал
Други терапевтски перкутани
операции на жолчниот канал
Терапевтскa операциja на жолчниот
канал преку Т дрен

2
2
2
2
2
2
2
2

2

Други операции на жолчното ќесе

2

ЖОЛЧНИ ПАТИШТА
Отстранување на жолчниот канал

2

Отстранување на оштетувањето
на жолчниот канал

2

Поврзување на црнодробниот канал

2

Поврзување на заеднички жолчен канал

2

Отворено воведување на протеза
во жолчниот канал

2

Санирање на жолчниот канал

2

Засекување на жолчниот канал

2

Санирање на Oдиевиот сфинктер,
пристап преку дуоденумот

2

3
3
3
3

3

2

Засекување на срцевите обвивки

3

Отстранување на главата на панкреасот

2

Други операции на срцевите обвивки

3

Друго делумно отстранување на панкреасот

2

Отстранување на оштетување на панкреасот

2

Поврзување на панкреасниот канал

2

Други отворени операции на панкреасниот канал

2

Отворена дренажа на оштетување на панкреасот

2

Засекување на панкреасот

2

Отворен преглед на панкреасот

2

Други отворени операции на панкреасот

2

Терапевтски перкутана операција на панкреасот

2

СЛЕЗИНА
Целосно отстранување на слезината

2

Отворено отстранување на слезината

2

Други операции на слезината

2

СРЦЕ
ПРЕГРАДЕН ЅИД И СРЦЕВИ КОМОРИ
Трансплантација на срце и бели дробови

3

Друга трансплантација на срце

3

Други операции на ѕидот на срцето

3

СРЦЕВИ ЗАЛИСТОЦИ И ОКОЛНИ СТРУКТУРИ
Пластична корекција на митралната валвула

3

Пластична корекција на аорталната валвула

3

Пластична корекција на
неспецифицирана срцева валвула
Ревизија на пластичната корекција
на срцевата валвула

Терапевтски перкутана операција
на жолчното ќесе

3

Помошни операции на срцето преку
внатрешноста на крвните садови
Други терапевтски операции на срцето
преку внатрешноста на крвните садови
Дијагностички операции на срцето преку
внатрешноста на крвните садови
Воведување на срцев
електростимулатор преку вена

Целосно отстранување на панкреасот

2

2

3

Други операции на отворено срце

3

2

2

3

Други засекувања на срцето

Дренирање на срцевите обвивки

Други операции на црниот дроб

Други операции на жолчното ќесе

Отворена операција на васкуларниот
систем на срцето

2

Други пункции на црниот дроб

Засекување на жолчното ќесе

3

Трансплантација на панкреасот

3

2

3

3

Пластична корекција на пулмоналната валвула

2

3

Отстранување на срцевата обвивка

ПАНКРЕАС

2

Санирање на жолчното ќесе

3

Други отворени операции на
коронарната артерија
Коронарна ангиопластика со балон
низ внатрешноста на крвниот сад
Други терапевтски операции на коронарните
артерии низ внатрешноста на крвните садови
ДРУГИ ДЕЛОВИ НА СРЦЕТО И ПЕРИКАРДОТ

3

Други терапевтски операции на црниот дроб

Поврзување на жолчното ќесе

3

Санирање на коронарната артерија

Други операции на срцето

Други операции на жолчниот канал

3

2

КЛАСА

Други бајпаси на коронарната артерија

2

2

2

Отстранување на жолчното ќесе

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

Друг систем на срцев пејсмејкер

Перкутан преглед на жолчниот канал

Пластична корекција на
трикуспидалната валвула

ЖОЛЧНО ЌЕСЕ

Акционерско друштво
за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена
Иншуренс Груп

3
3

Отворено засекување на срцевиот залисток

3

Затворено засекување на срцевиот залисток

3

Друга отворена операција на срцевиот залисток

3

Терапевтска операција на срцевиот залисток
низ внатрешноста на крвниот сад
Отстранување на опструкцијата од
структура околу срцевиот залисток
Други операции на структури
околу срцевиот залисток
КОРОНАРНИ АРТЕРИИ
Замена на коронарна артерија со
пресадување на вена сафена
Замена на коронарна артерија со
пресадување од сопствено тело
Замена на коронарната артерија
со пресадување од туѓо тело

3

ГОЛЕМИ КРВНИ САДОВИ И
ПУЛМОНАЛНА АРТЕРИЈА
Создавање анастамоза на белодробната артерија и
аортата со вметнување на цевчеста протеза
Други создавања на анастамоза на
белодробната артерија и аортата
Формирање на анастомоза меѓу белодробната
артерија и подклучната артеријата со
вметнување на цевчеста протеза
Други тип на создавање на анастомоза меѓу
белодробната артерија и подклучната артеријата

3
3
3
3

Друг тип на анастамози на белодробната артерија

3

Санирање на белодробната артерија

3

Други отворени операции на
белодробната артерија
Операции на белодробната артерија
низ внатрешноста на крвните садови
АОРТА
Вонанастамотско премостување на аортата
Итна замена на аневризматски
сегмент на аортата
Други замени на аневризматски
сегмент на аортата

3
3
3
3
3

Други итни бајпаси на сегменти на аортата

3

Други бајпаси на сегменти на аортата

3

Надградба на аортна протеза

3

Пластично санирање на аортата

3

Други отворени операции на аортата

3

Операција на аортата низ
внатрешноста на крвните садови
МОЗОЧНИ КАРОТИДИ И ПОТКЛУЧНИ АРТЕРИИ

3

Корекција на каротидната артерија

3

Други отворени операции на
каротидната артерија
Операции на каротидната артерија низ
внатрешноста на крвните садови

3
3

3

Операција на аневризма

3

3

Други отворени операции на мозочните артерии

3

Операции на мозочните артерии низ
внатрешноста на крвните садови

3

Корекција на потклучната артерија

3

Други операции на потклучната артерија

3

Операции на потклучната артерија низ
внатрешноста на крвните садови
ГРАНКИ НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА

3

Корекција на реналната артерија

3

Други отворени операции на реналната артерија

3

Операции на реналната артерија низ
внатрешноста на крвните садови

3

3
3
3

Замена на коронарна артериска протеза

3

Други замени на коронарната артерија

3

Поврзување на торакалната артерија
со коронарната артерија

3
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АРТЕРИИ И ВЕНИ

TАБЕЛА НА ОПЕРАЦИИ
WLSCT-3/2022

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА
Корекција на други длабоки
гранки на абдоминалната аорта
Други отворени операции на длабоки
гранки на абдоминалната аорта
Други операции на длабоки гранки
на абдоминалната аорта низ
внатрешноста на крвните садови
ИЛИЈАЧНИ И ФЕМОРАЛНИ АРТЕРИИ

КЛАСА
3
3
3

Итна замена на аневризматска илијачна артерија

3

Друга замена на аневризматска
илијачна артерија

3

Други итни бајпасови на илијачната артерија

3

Други бајпасови на илијачната артерија

3

Корекција на илијачната артерија

3

Други отворени операции на илијачната артерија

3

Операција на илијачната артерија низ
внатрешноста на крвните садови
Итна замена на аневризмалната
феморална артерија
Друга замена на аневризмалната
феморална артерија
Други итни бајпас операции
на феморалната артерија

КЛАСА

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

Повторно вградување на уретер

2

СЕМЕВОД И МАШКИ ПЕРИНЕУМ

Други споеви на уретерот

2

Операција на епидидимис

1

Корекција на уретерот

2

Отстранување на семеводот

1

Засекување на уретерот

2

Корекција на семеводот

1

Други отворени операции на уретерот

2

Операција на варикоцела

1

Терапевтска нефроскопска операција на уретерот

2

Други операции на семеводот

1

Операција на семените вреќички

1

Операција на машки перинеум

1

Терапевтска уретроскопска
операција на уретерот
Други ендоскопски отстранувања
на калкулус од уретерот
Други терапевтски ендоскопски
операции на уретерот

2
2

ПЕНИС
Ампутација на пенис

3

2

Отстранување на оштетување на пенисот

2

Пластична операција на пенисот

1

Протеза на пенисот

1

Операција на препуциумот

1

Други операции на пенисот

1

Други операции на машкиот полов систем

1

Надворешно кршење на уретралниот калкулус

2

Операција на уретералниот отвор

2

МОЧЕН МЕУР
Целосно отстранување на мочниот меур

2

Делумно отстранување на мочниот меур

2

Зголемување на мочниот меур

2

3

Отворена корекција на мочниот меур

2

ВУЛВА И ЖЕНСКИ ПЕРИНЕУМ (КАРЛИЧНО ДНО)

3

Отворена дренажа на мочниот меур

2

Друга отворена операција на
содржината на мочниот меур

Операција на клиторисот

1

2

Операција на Бартолиниевите жлезди

1

Друга отворена операција на мочниот меур

2

Отстранување на вулвата

1

Отстранување на оштетена вулва

1

2

Корекција на вулвата

1

2

Други операции на вулвата

1

Отстранување на оштетен женски перинеум

1

Други операции на женскиот перинеум

1

3
3

Друг бајпас на феморалната артерија

3

Корекција на феморалната артерија

3

Друга отворена операција
на феморалната артерија
Операција на феморалната артерија
низ внатрешноста на крвните садови
ДРУГИ АРТЕРИИ

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

Акционерско друштво
за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена
Иншуренс Груп

3
3

Ревизија на реконструкцијата на артерии

3

Отстранување на други артерии

3

Санирање на други артерии

3

Други отворени операции на друга артерија

3

Терапевтски операции на други артерии
низ внатрешноста на крвните садови
ВЕНА И ДРУГИ КРВНИ САДОВИ

3

Артерио-венски спој

2

Други артерио-венски операции

2

Спојување на вена кава или гранки од неа

2

Други операции на вена кава

2

Други операции на бајпасот на вените

2

Корекција на венскиот залисток

2

Други операции на венска инсуфициенција

2

Подврзување на проширени вени

2

Инјекција во проширените вени на нозете

2

Други операции на проширените вени на нозете

2

Отворено отстранување на тромб од вена

2

Други операции во врска со вени

2

Други отворени операции на вени

2

Терапевтски операции на вените низ
внатрешноста на крвните садови

2

Други операции на крвните садови

2

УРИНАРЕН СИСТЕМ
БУБРЕГ
Трансплантација на бубрег

3

Целосно отстранување на бубрег

3

Делумно отстранување на бубрег

2

Отворено отстранување на
оштетувања на бубрегот

2

Отворено санирање на бубрезите

Ендоскопско отстранување на
оштетувањата на мочниот меур
Ендоскопска операција за зголемување
на капацитетот на мочниот меур
Други терапевтски ендоскопски
операции на мочниот меур
Други операции на мочниот меур

2
1

1

Други операции на влезот во вагината

1

Отстранување на вагината

1

Други затворања на вагината

1

Отстранување на вагиналниот набор

1

Отстранување на оштетена вагина

1

1

Пластична операција на вагината

1

1

Корекција на пролапс на вагината
и ампутација на грлото на матката

1

Други корекции на вагинален пролапс

1

Корекција на вагиналниот свод

1

Други корекции на вагината

1

Воведување на потпорен песар во вагината

1

1
1

1
1

Отворено отстранување на простатата

1

Други отворени операции на простатата

1

Други операции на вагината

1

1

Операција на Дагласовиот простор

1

ВНАТРЕШНИ ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Други отворени операции на
вратот на мочниот меур кај мажи
Ендоскопско отстранување на
вратот на мочниот меур кај мажи
Други терапевтски ендоскопски операции
на излезниот дел на мочниот меур кај мажи
Други терапевтски ендоскопски
операции на простатата
Други операции на вратот
на мочниот меур кај мажи

1

Отстранување на вратот на матката

3

Отстранување на оштетен
дел од вратот на матката

2

1

Биопсија на вратот на матката

1

Отстранување на матката преку
предниот стомачен ѕид

3

Отстранување на матката преку вагината

3

Други операции на матката

2

Киретажа на матката

2

Други отстранувања на содржината на матката

2

Други операции на вратот на матката

1

Царски рез

1

1

УРЕТРА – МОЧОВОД И ДРУГИ
ДЕЛОВИ НА УРИНАРНИОТ СИСТЕМ
1

Корекција на уретрата

1

Други отворени операции на уретрата

1

Терапевтска ендоскопска операција на уретрата

1

2

Други операции на уретрата

1

Засекување на бубрезите

2

Операција на уретралниот отвор

1

Други отворени операции на бубрезите

2

Други операции на уринарниот тракт

1

2

Перкутана пункција на бубрезите

2

Надворешно кршење на камења во бубрезите

2

МАТКА

1

Отстранување на уретрата

Tерапевтска ендоскопска операција
на камен во бубрегот
Други терапевтски ендоскопски
операции на бубрегот

ВАГИНА
Засекување на влезот во вагината

ВРАТ НА МОЧНИОТ МЕУР И ПРОСТАТА
Комбинирана абдоминална и вагинална
операција за зајакнување на вратот
на мочниот меур кај жени
Абдоминална операција за зајакнување
на вратот на мочниот меур кај жени
Вагинална операција за зајакнување
на вратот на мочниот меур кај жени
Други отворени операции на
вратот на мочниот меур кај жени
Терапевтска ендоскопска операција
на вратот на мочниот меур кај жени
Други операции на вратниот
дел на мочниот меур кај жени

НАДВОРЕШНИ ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

МАШКИ ГЕНИТАЛИИ
СКРОТУМ И ТЕСТИСИ

ЈАЈЦЕВОД
Отстранување на аднексите на
матката од двете страни
Отстранување на аднексите
на матката од едната страна

1

Делумно отстранување на јајцеводот

1

Вградување на протеза во јајцеводот

1

Обострано отворено затворање на јајцеводот

1

Друго отворено затворање на јајцеводите

1
1
1

1

Други операции на скротумот

1

2

Отстранување на двата тестиса

3

Операции на бубрезите преку
цевка поврзана со бубрезите

Друго отстранување на тестисите

1

2

Отстранување на оштетувања на тестисите

1

Други операции на бубрезите

2

Протеза на тестис

1

Отворено поништување на
стерилизација кај жени

Операција на хидроцелната вреќа

1

Други корекции на јајцеводот

Други операции на тестисите

1

Отстранување на уретерот

2

Искривување на уретерот

2
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2

Други отстранувања на аднексите на матката

Отстранување на скротумот

УРЕТЕР – МОЧОВОД

3

TАБЕЛА НА ОПЕРАЦИИ
WLSCT-3/2022

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

Засекување на јајцеводот

1

Операција на фимбриите

1

Други отворени операции на јајцеводот

1

Ендоскопско обострано затворање на јајцеводот

1

Други ендоскопски затворања на јајцеводот

1

Ендоскопско поништување на
стерилизација кај жени
Други терапевтско-ендоскопски
операции на јајцеводот
Други операции на јајцеводот

1

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

Вградување на терапевтски
супстанции во поткожното ткиво

1

Вградување на супстанцијата во кожата

1

Тестирање на изгорена кожа
на главата или вратот

1

Тестирање на изгорена кожа на друго место

1

Тестирање на друга кожа на главата или вратот

1

Тестирање на друга кожа на друго место

1

НОКОТ

1

Отстранување на нокот

1
1

Основна корекција на тетива

1

Секундарна корекција на тетива

1

Ослободување на тетива

1

1

Приспособување на должината на тетивата

1

Отстранување на тетивните обвивки

1

1

Други операции на обвивката на тетивата

1

Други операции на тетива

1

МУСКУЛ

2

Отворено отстранување на
оштетување на јајчниците

ПЛЕВРА, ЅИД НА ГРАДНИОТ
КОШ И ДИЈАФРАГМА

2

Делумно отстранување на ѕидот на градниот кош

2

Корекција на јајчниците

2

Корекција на ѕидот на градниот кош

2

Други отворени операции на јајчниците

2

Отворање на градниот кош

2

Санирање на јајчните клетки

2

Други операции на ѕидот на градниот кош

2

Отворено отстранување на плеврата

2

Отворена дренажа на плевралниот простор

2

Други отворени операции на плеврата

2

Терапевтска ендоскопска операција на плеврата

2

Пункција на плеврата

2

2

Операција на широкиот лигамент на матката

2

Операција на други лигаменти на матката

2

Други операции на женскиот полов систем

2

КОЖА

Внесување на супстанции
во плевралниот простор

2

Други операции на плеврата

2

Корекција на руптура на дијафрагмата

2

1

Други корекции на дијафрагмата

2

Други операции на дијафрагмата

2

1

АБДОМИНАЛЕН ЅИД

КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО
Пластично отстранување на
кожата на главата или вратот
Пластично отстранување на
кожата од стомачниот ѕид
Пластично отстранување на
кожата на друго место
Микроскопски контролирано отстранување
на оштетувањето на кожата
Киретажа на оштетувањето на кожата

1

1
1

Лесно отстранување на ингвинална хернија

2

Примарна корекција на ингвинална хернија

2

Корекција на повторувачка ингвинална хернија

2

Основна корекција на феморална хернија

2

Отстранување на оштетување на
кожата со светлина (ласерски)

1

Убодна биопсија на кожата

1

Корекција на повторувачка феморална хернија

2

Избричена биопсија на кожата

1

Корекција на умбиликална кила

Други биопсии на кожата

1

Оддалечен резен на кожата и мускулите

1

Оддалечен резен на кожата и фасцијата

1

Оддалечен резен на кожата на петелката

1

Друг оддалечен резен на кожата

1

Резен на кожата што содржи влакна

1

Чувствителен резен на кожата

1

Операција со резови со цел
олабавување на затегната кожа

1

Локално засекување на кожата и мускулите

1

Локално засекување на кожата и фасцијата

1

1

Отстранување на мускул

1

Корекција на мускул

1

Ослободување на мускулна контрактура

1

Мускулна биопсија

1

Други операции на мускулите

1

ЛИМФАТИЧНО ТКИВО
Отстранување на лимфни јазли во блок

1

Земање на примерок од лимфен јазол

1

Отстранување или биопсија на лимфен јазол

1

Дренажа на оштетен лимфен јазол

1

Операција на лимфниот канал

1

Контрастно радиолошко снимање
на лимфатично ткиво

1

Отворена операција на лимфатично ткиво

1

Операција на вродено вдлабнување на вратот

1

Други операции на мекото ткиво
КОСКИ И ЗГЛОБОВИ НА ЧЕРЕПОТ
И ’РБЕТНИОТ СТОЛБ

1

КОСКИ НА ЧЕРЕПОТ И ЛИЦЕТО
Пластична корекција на черепот

2

Отворање на черепот

2

2

Други операции на черепот

2

Отстранување на коски на лицето

2

2

Операција на фрактура на горната вилица

2

Операција на фрактура на други коски на лицето

2

Засекување на коските на лицето

2

Зацрвстување на коските на лицето

2

Други операции на коските на лицето

2

2

Корекција на други хернии на стомачниот ѕид

2

Други корекции на предниот абдоминален ѕид

2

Операција на папокот

2

Отворање на стомакот

2

Други операции на предниот абдоминален ѕид

2

ПЕРИТОНЕУМ

ДОЛНА ВИЛИЦА И ВИЛИЧЕН ЗГЛОБ
Отстранување на долната вилица

1

Операција на фрактура на долната вилица

1

Засекување на коските на долната вилица

1

Зацврстување на долната вилица

1

1

Отворена дренажа на перитонеумот

1

Други операции на долната вилица

1

Операција на оментумот

1

Корекција на виличниот зглоб

1

Операција на припојот на тенкото црево

1

Други операции на виличниот зглоб

1

Операција на припојот на дебелото црево

1

КОСКИ И ЗГЛОБОВИ НА ’РБЕТНИОТ СТОЛБ

1

Операции во задниот перитонеум

1

1

Други операции во перитонеумот

1

Терапевтска ендоскопска
операција на перитонеумот
Операција на абдоминалната празнина
под рендгенска контрола

1

Други локални засекувања на кожата

1

Засекување на слузница

1

Кожни графтови со коса во скалпот

1

Кожни графтови со коса на друго место

1

Расцепен графт од сопствената кожа

1

Друг графт од сопствената кожа

1

Друг графт од кожата

1

Графт од слузница

1

Трансплантација на друго ткиво во кожа

1

Отстранување на материјал за корекција од кожа

1

Отстранување на други
неоргански материи од кожа

1

Отстранување на други материи од кожа

1

Вградување на кожен
експандер во поткожното ткиво
Надградба на кожен експандер
во поткожното ткиво
Вградување на други инертни
супстанции во поткожното ткиво
Вградување на деструктивни
супстанции во поткожното ткиво

Трансплантација на мускул

Отворено отстранување на
оштетувањето на перитонеумот

Локално поткожно засекување
на кожата на петелката

Други операции на засекување
на кожата на главата или вратот
Други операции со засекување
на кожата на друго место

Основна корекција на хернија
на инцизија од операција
Корекција на повторувачка хернија
на инцизија од операција

КЛАСА

ТЕТИВИ
Отстранување на тетива

Делумно отстранување на јајчниците

Терапевтска ендоскопска
операција на јајчниците

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА
Преместување на тетива

МЕКО ТКИВО

ЈАЈЧНИЦИ И ШИРОКИОТ ЛИГАМЕНТ

Акционерско друштво
за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена
Иншуренс Груп

1
1
1

1
1

Други дренажи на абдоминалната празнина

1

Други операции во перитонеумот

1

ФАСЦИИ, ГАНГЛИИ И БУРЗА
Трансплантација на фасција

1

Отстранување на абдоминална фасција

1

Отстранување на други фасции

1

Отстранување на оштетената фасција

1

Разделување на фасција

1

Релаксација на фасција

1

Други операции на фасција

1

Отстранување на ганглии

1

Повторено отстранување на ганглии

1

Операција на бурза

1

1
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Примарна декомпресиска операција
на вратните пршлени
Повторна декомпресиска
операција на вратните пршлени
Декомпресиска операција на градните пршлени
Примарна декомпресиска
операција на слабинскиот пршлен
Повторена декомпресиска
операција на слабинскиот пршлен
Декомпресиска операција
на неспецифичниот дел од пршленот
Примарно отстранување на
вратниот интервертебрален дискус
Повторно отстранување на
вратниот интервертебрален дискус
Примарно отстранување на градниот
интервертебрален дискус
Повторно отстранување
на градниот интервертебрален дискус
Примарно отстранување на
слабинскиот интервертебрален дискус
Повторно отстранување на
слабинскиот интервертебрален дискус
Отстранување на неспецифичен
интервертебрален дискус

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TАБЕЛА НА ОПЕРАЦИИ
WLSCT-3/2022

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА
Примарно спојување на
зглобовите во вратните пршлени
Примарно спојување на
вториот зглоб во ’рбетниот столб
Повторно спојување на
зглобовите во ’рбетниот столб
Оперативна корекција на
деформитети на ’рбетниот столб
Друга корекција на деформитети
на ’рбетниот столб

КЛАСА
3
3
3
3
3

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

Друго зацврстување на коски

2

Растегнување на коска

2

Други надворешни зацврстувања на коските

2

Други пресадувања на сопствена коска

2

Други пресадувања на коски

2

Други отворени операции на коски

2

Пресадување на коскена срцевина

2

Терапевтска пункција на коска

2
2

Акционерско друштво
за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена
Иншуренс Груп

ВИД НА ОПЕРАЦИЈА

КЛАСА

Секундарна операција на
трауматско исчашување на зглоб
Примарна операција на
повреда на апофизната плоча

2
2

Отворена операција на зглобната капсула

2

Отворена операција на менискусот

2

Отворена операција на
останатите зглобни структури

2

Замена на вештачки лигамент

2

Појачување на вештачкиот лигамент

2

Отстранување на оштетувања на ’рбетниот столб

3

Дијагностичка пункција на коска

Декомпресија на фрактури во ’рбетниот столб

3

ЗГЛОБ

Друга реконструкција на лигаментот

2

Друга операција на коските
при фрактура на ’рбетниот столб

Други отворени корекции на лигаментот

2

3

Зацврстување на фрактури на ’рбетниот столб

3

Друга операција на лигаментот

2

Биопсија на пршленот

3

Комплетна замена на зглобот на колкот
со цементна вештачка протеза
Комплетна замена на зглобот на колкот
со бесцементна вештачка протеза
Друга комплетна замена на зглобот
на колкот со вештачка протеза
Комплетна замена на зглобот на
коленото со цементна вештачка протеза
Комплатна замена на зглобот на
коленото со бесцементна вештачка потеза
Друга замена на зглобот на
коленото со вештачка протеза
Комплетна замена на други зглобови
со цементна вештачка протеза
Комплетна замена на други зглобови
со бесцементна вештачка протеза
Друга комплетна замена на зглоб
со вештачка протеза
Замена на главата на бутната коска
со цементна вештачка протеза
Замена на главата на бутната коска со
бесцементна вештачка протеза
Друга замена на главата на бутната
коска со вештачка протеза
Замена на главата на надлактицата
со цементна вештачка протеза
Замена на главата на надлактицата со
бесцементна вештачка протеза
Друга замена на главата на
надлактицата со вештачка протеза
Замена на други зглобови со вештачка
протеза со користење на цемент
Замена на други зглобови со вештачка
протеза без користење на цемент

Операција за стабилизација на зглобот

2

Решавање на контрактура на зглоб

2

Операција на меките ткива на зглобот на палецот

2

Други отворени операции на зглобот

2

Денервација на малите
зглобови во ’рбетниот столб

3

Други операции на интервертебралниот дискус

3

Други операции на ’рбетниот столб

3

ОСТАНАТИ КОСКИ И ЗГЛОБОВИ
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ШАКА И СТАПАЛО
Комплексна реконструкција на палецот

3

Друга комплексна реконструкција на шаката

3

Комплексна реконструкција на
предниот дел на стапалото
Комплексна реконструкција
на задниот дел на стапалото
КОСКИ

3
3

Замена на коски со протеза

2

Целосно отстранување на коски

2

Отстранување на екстопична коска

2

Други отстранувања на коски

2

Отстранување на оштетувања од коските

2

Отворена хируршка фрактура на коска

2

Други хируршки фрактури на коските

2

Раздвојување на коските во
предел на зглоб под агол
Друго раздвојување на
коските во предел на зглоб

2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2

3

МЕШАНИ ОПЕРАЦИИ

3

2

Трансплантација на други органи

2

3

Трансплантација помеѓу различни ситеми

2

3

Вградување на протеза на екстремитет

2

Ампутација на рака

2

Ампутација на шака

2

Ампутација на нога

2

2

Ампутација на стапало

2

Друга замена на друг зглоб со вештачка протеза

2

Ампутација на палец

2

Операција на останатиот
дел од ампутираниот орган
Целосно отстранување на
сите ткива од карлицата

2

Корекција на зглоб со вештачка протеза

2

Други реконструкции на коските

2

Корекција на зглоб со други протези

2

Дренажа на коскa

2

Отстранување на реконструиран зглоб

2

Други реконструкции на зглоб

2

Спојување на зглобот на палецот

2

Секундарни отворени операции
на фрактура на коска
Затворена операција на фрактура
на коска и внатрешна фиксација
Затворена операција на фрактура
на коска и надворешна фиксација

2
2
2

Други затворени операции на фрактура на коска

2

Зацврстување на завршниот
дел на долгите коски

2

ОПЕРАЦИИ НА ПОВЕЌЕ СИСТЕМИ
Трансплантација на горен екстремитет

3

2

2

2

Останати операции на зглоб

Други раздвојувања на коските

2

2

2

2

Други примарни операции на фрактура на коска

2

Репонирање на зглоб

Раздвојување на коските на стапалото

2

2

3

2

2

2

Пункција на зглоб

Раздвојување на коските во средниот дел

Примарна отворена операција на
фрактура на коска со внатрешна фиксација
Примарна отворена операција на фрактура
на коска со надворешна фиксација
Примарна отворена операција на фрактура
на коска што го зафаќа и зглобот

Терапевтска ендоскопска операција
на менискусот на коленото
Терапевтска ендоскопска операција
на останатата зглобна ’рскавица
Терапевтска ендоскопска операција
на останатите зглобни структури
Терапевтска ендоскопска операција на
зглобните празнини на коленото
Терапевтска ендоскопска операција на
празнините на останатите зглобови

Спојување на другите зглобови и
останати незглобни коскени пресадувања
Спојување на другите зглобови и останати
зглобни коскени пресадувања

2
2

Други примарни спојувања на други зглобови

2

Повторно спојување на друг зглоб

2

Пренасочување на операција на
спојување на друг зглоб
Примарна отворена операција на трауматско
исчашување на зглоб
Примарна затворена операција на трауматско
исчашување на зглоб

Скопје, 01.02.2022

www.winnerlife.mk

2
2
2

Разделување на сијамски близнаци
Корекција на вроден деформитет
на рамото или горниот дел на раката
Корекција на вроден
деформитет на подлактицата

2
2
2
2
2

Корекција на вроден деформитет на шаката

2

Корекција на вроден деформитет на колк

2

Корекција на вроден деформитет на ногата

2

Примарна корекција на вроден
деформитет на стопалото
Останати корекции на
вродени деформитети на стопалото
Корекција на мал вроден
деформитет на стопалото

2
2
2

