Врз основа на член 32, 34 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02 и 31/03),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана
на 9.06.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните
трошоци на здравствените услуги и лековите (“Службен весник на РМ“ бр. 48/01, 52/01 и
17/05), член 4 точка 4 се менува и гласи:
“4. Лабораториски преглед по упат:
А - Биохемиски анализи по упат:
- Крвна слика, седиментација и урина, биохемиски статус до три
анализи од секој поединечен статус
50,00 денари.
- Биохемиски статус над три анализи од секој поединечен статус
100,00 денари.
- Биохемиски анализи за повеќе од еден статус
150,00 денари.
- Биохемиски маркери, туморски маркери и инфективни маркери
за секој орган односно за секоја група поединечно
100,00 денари.
- Специфични анализи (лекови, витамини, протеини и др.) за
секоја поединечна анализа
100,00 денари.
Б-Микробиолошки анализи по упат:
- Основни бактериолошко - миколошки испитувања само на еден
органски систем до 4 видови примероци и серолошки испитувања за 1 микроорганизам или серолошки испитувања за еден микроорганизам односно една класа антитела
100,00 денари.
- Основни бактериолошко-миколошко-паразитолошки испитувања
само на еден морфолошко - органски систем над 4 видови примероци или серолошки испитувања за повеќе микроорганизми односно
повеќе класи антитела
200,00 денари.
- Молекуларни методи на испитување
300,00 денари.
- Комбинирани испитувања (бактериолошко - миколошко –
серолошки и молекуларни методи)
500,00 денари.“
Во член 4 точка 5 се менува и гласи:
„Рендгенски преглед по упат:
- нативни рендген снимки
- Рендген снимки со употреба на контрасни средства
- Мамографија
- Компјутерска томографска снимка (КТМ) без употреба на контрасни средства
- Компјутерска томографска снимка (КТМ) со употреба на контрасни средства
Во член 4 точка 9 се менува и гласи:
„- Еднодневен третман во физикална медицина и рехабилитација,
психијатриски третман - амбулантски
Точката 4 станува точка 10.
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100,00 денари.
200,00 денари.
250,00 денари.
250,00 денари.
400,00 денари.“
50,00 денари.“

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-4378/3
9 јуни 2005 година
Скопје

Управен одбор
Зам. претседател,
проф. д-р Магдалена Антова Велеска, с.р.
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