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ЦЦЦЦ    ПППП    ПППППППП    ШШШШ    ЦелиЦелиЦелиЦели    
Опис на активности на Опис на активности на Опис на активности на Опис на активности на     

избраниот лекаризбраниот лекаризбраниот лекаризбраниот лекар    

% од% од% од% од    

капкапкапкап....    

Обем на Обем на Обем на Обем на 

реализацијареализацијареализацијареализација    

    

Начин на Начин на Начин на Начин на 

пресметкапресметкапресметкапресметка    

    

1111    

    

901901901901    1111    5555    Рецепти 

Рационално користење и рационално 

пропишување на лекови од Листата на 

лекови на товар на Фондот, согласно 

член 10 од Правилникот за плаќањето 

на здравствените услуги во примарна 

здравствена заштита. 

7% 
За сите осигурени 

лица кои го избрале 

 

 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 

1111    902902902902    1111    5555    Упати 

Рационално упатување на повисоко 

ниво на здравствена заштита,  

согласно член 10 од Правилникот за 

плаќањето на здравствените 

 услуги во примарна здравствена 

заштита. 

2% 
За сите осигурени 

лица кои го избрале 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 

    

    

1111    

    

    

909090903333    

    

    

1111    

    

    

5555    

Боледува

ња 

Рационално и оправдано пропишување 

на боледување, 

согласно член 10 од Правилникот за 

плаќањето на здравствените 

 услуги во примарна здравствена 

заштита. 

2% 
За сите осигурени 

лица кои го избрале 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 

1111    904904904904    1111    5555    
ПАП - 

Тест 

Превентивни мерки и активности за 

малигни заболување на грлото на 

матката - земање на брис од PVU ( 

Portio vaginalis uteri) 

15% 

3,125% од 

популацијата на 

осигурени жени за 1 

годинa со неможност 

да се реализира 

истата цел на исти 

пациенти во 

наредната 1 година 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 

1111    905905905905    1111    5555    

Едукативн

и 

предавањ

а за 

сексуално 

пренослив

и болести 

и 

контрацеп

ција на 

ученици и 

студенти 

од 14-26 

години 

Превентивни мерки и активности за 

спречување на сексуално преносливи 

болести и несакана бременост  

на популација над 14 до 26 годишна 

возраст. 

3% 

1 предавање на секои 

125 осигурени лица 

годишно 

 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 

1111    906906906906    1111    5555    

Микробио

лолошки 

брис 

Превентивни мерки и активности со 

земање на брис за микробиолошко 

испитување 

3% 

За сите бремени 

осигурени жени ( 12-

14 недела  на 

бременост и 35 

недела на бременост) 

 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 



2222    906906906906    2222    5555    

Колпоско

пија по 

индикациј

а 

на 

позитивен 

ПАП - тест 

Превентивни мерки и активности за 

малигни заболување  - колпоскопски 

преглед 

5% 

За сите осигурени 

жени со позитивен 

ПАП тест 

 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат во 

целост (по старо) 

3333    906906906906    3333    5555    
Преглед 

на дојка 

Превентивни активности за рано 

откривање на малигни болести 
3% 

3,125% од 

популацијата за 1 

годинa со неможност 

да се реализира 

истата цел на ист 

пациент во 

наредните 4 години 

 

Активностите 

треба да се 

пресметуваат 

процентуално  

(ново) 

 


