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Рецепти 

Рационално користење и рационално 

пропишување на лекови од Листата на 

лекови на товар на Фондот 

Остварувањето на оваа цел  

се оценува врз основа на 

реализираните  рецепти за лековите од 

Листата на лекови  на товар на Фондот 7% 

За сите осигурени 

лица кои го избрале 

Упати 

Рационално упатување на повисоко ниво 

на здравствена заштита,  

согласно член 10 од Правилникот за 

плаќањето на здравствените 

 услуги во примарна здравствена 

заштита. Упати за специјалистичко 

консулатативна и болничка здравствена 

заштита, освен за упатите за биохемиска 

лабораторија и рендген дијагностика 

Остварувањето на оваа цел  

се оценува врз основа на издадените 

упати на повисоко ниво. Упатите за 

биохемиска лабораторија, 

микробиолошка лабораторија и 

рендген дијагностика не се земаат во 

предвид. 2% 

За сите осигурени 

лица кои го избрале 

Боледувања 

Рационално и оправдано пропишување 

на боледување, 

согласно член 10 од Правилникот за 

плаќањето на здравствените 

 услуги во примарна здравствена 

заштита. Издавање на боледување од 

избраниот лекар до 15 дена. 

Остварувањето на оваа цел  

се оценува врз основа на издадените 

боледувања, кои се евидентирани 

боледувања во медицинската 

документација, секој квартал. 2% 

За сите осигурени 

лица кои го избрале 

Анемија 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација на 12 месечна возраст. 

Избраниот лекар е должен да го упати 

пациентот да  

направи ККС и да ги внесе вредностите  

пропишани во образецот 5% 

За 12,5% деца на 12 

месечна возраст 

Астма 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годишна возраст. 

Избраниот лекар е должен да изврши 

анкетирање 

и пополнување на предвидениот 

образец за оваа цел. 4% 

За 2,5% од децата 

од 1 до 3 години 

Систематски преглед на 

дете на 30 дена 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годишна возраст. 

Избраниот лекар е должен да изврши 

тестирање 

 и пополнување на предвидениот 

образец за оваа цел. 2% 

За 12,5% од децата 

на 30 дена  

Обезитас 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годишна возраст. 

Избраниот лекар е должен да изврши 

тестирање 

 и пополнување на предвидениот 

образец за оваа цел. 6% 

1,875% од вкупната 

популација до 6 

годишна возраст 

со неможност да се 

реализира истата 

цел на исти 

пациенти во 

наредните 4 години 

Рамно стопало 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација до 6 годишна возраст. 

Избраниот лекар е должен да изврши 

тестирање 

 и пополнување на предвидениот 

образец за оваа цел. 2% 

За 12,5 од децата на 

2 и на 4 годишна 

возраст 



Анемија 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годишна 

возраст. 

Избраниот лекар е должен да го упати 

пациентот да  

направи ККС и да ги внесе вредностите  

пропишани во образецот 5% 

1,875% од вкупната 

популација над 6 до 

18 годишна возраст 

со неможност да се 

реализира истата 

цел на исти 

пациенти во 

наредните 4 години 

Деформитети на 

`рбетен столб 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годишна 

возраст. 

Избраниот лекар е должен да изврши 

тестирање, преглед 

 и пополнување на предвидениот 

образец за оваа цел. 6% 

За 12,5 од децата на 

11 и 13 годишна  

возраст 

Обезитас 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годишна 

возраст. 

Избраниот лекар е должен да изврши 

тестирање 

 и пополнување на предвидениот 

образец за оваа цел. 6% 

1,875% од вкупната 

популација над 6 до 

18 годишна возраст 

со неможност да се 

реализира истата 

цел на ист пациент 

во наредните 4 

години 

Предавања 

Превентивни мерки и активности за 

следење  на правилен раст и развој  

на популација над 6 до 18 годишна 

возраст. 

Избраниот лекар е должен да одржи 

предавања во училишта болестите на 

зависност и сексуално преносливите 

заболувања и за тоа да достави 

заверена потврда од училиштето.  2% 

1 предавање на 

секои 150 деца  

што го избрале 

Рак на дојка 

Превентивни активности за рано 

откривање на малигни болести 

Избраниот лекар е должен на 

осигурените лица од женска 

популација да  земе анамнеза, 

испекција и палпација  3% 

1,875% од вкупната 

популација над 18 

годишна возраст 

со неможност да се 

реализира истата 

цел на ист пациент 

во наредните 4 

години 

Рак на простата 

Превентивни активности за рано 

откривање на малигни болести 

Избраниот лекар е должен на 

осигурените лица од машка популација 

да изврши тестирање, пополнување на 

предвидениот образец и советување за 

натамошно испитување 2% 

1,875% од вкупната 

популација над 45 

годишна возраст 

со неможност да се 

реализира истата 

цел на исти пациент 

во наредните 4 

години 

Кардиоваскуларни 

заболување - КВП 

Превентивни активности за рано 

откривање на хронични незаразни 

заболување и соодветно водење на 

истите 

Избраниот лекар е должен да ги 

направи потребните анализи 

предвидени во образецот и да ги 

евидентира анализите во образецот и 

советување за неговиот 

кардиоваскуларен ризик  14% 

1,875% од вкупната 

популација над 18 

годишна возраст 

со неможност да се 

реализира истата 

цел на исти пациент 

во наредните 4 

години 

 


