ПЗУ ПРИМА-МЕД

16. Македонска Бригада, бр. 18, 1000 Скопје
prima-med@remedika.com.mk
www.remedika.com.mk
Тел.: +389 2 2603 100; +389 2 2603 110;
Моб. тел. 072 443 956: 072 443 835;
Факс: +389 2 2603 103

До:

ПОНУДА ЗА СИСТЕМАТСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

Почитувани,
Со задоволство Ве известуваме дека покрај големиот број на здравствени
прегледи од реномирани специјалисти во приватната болница РЕ- МЕДИКА, ПЗУ
ПРИМА-МЕД обезбедува и услуги во примарното здравство и е овластена
специјалистичка здравствена установа од областа на Медицина на трудот која врши
превентивни здравствени прегледи за вработени (претходни, периодични, насочени и
систематски прегледи), кои работодавачот е должен да ги обезбеди за сите
вработени согласно Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на
Р.Македонија 171/10 од 30.12.2010) и Уредбата објавена во Службен весник бр.60 од
24.04.2013, а кои истиот е обврзан да ги реализира согласно ризикот на работното
место утврден во Изјавата за безбедност и здравје на работа.
Здравствени услуги наведени во Понудата согласно законскиот основ за
стандарден минимум и проширени пакети за претходни, периодични, насочени,
систематски и други превентивни прегледи, ги обезбедуваме на иста локација
континуирано во текот на целата година и издаваме Потврда за работоспособност и
Лекарско уверене за работа во нашата земјата и во странство.
1. Основен пакет - стандарден минимум за административни работници, работници
во трговија и угостителство:
Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест,
фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина / индекс)
Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на
орентациона очна табла
Аудиометрија
Спирометрија
ЕКГ (12 одводи)
Основни Лабораториски анализи:
- Седиментација
- Диференцијална крвна слика
- Гликемија
- Холестерол
- Триглицериди
- Уринарен статус
- Уринарен седимент

Вкупна цена на прегледот:

800,00 ден.
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2. Дополнителен пакет за работници експонирани на бучава, работа со видео
терминали, нејонизирачко зрачење и сл.:
Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест,
фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и БМИ)
Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на
орентациона очна табла
Аудиометрија
Спирометрија
ЕКГ (12 одводи)
Основни Лабораториски анализи
- Седиментација
- Диференцијална крвна слика
- Гликемија
- Холестерол
- Триглицериди
- Уринарен статус
- Уринарен седимент
Невролошки преглед

Вкупна цена на прегледот:

1.000,00 ден.

3. Проширен пакет за работници експонирани на локални вибраци, бучава,
неповолни микроклиматски услови, јонизирачко зрачење и сл.:
Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест,
фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и БМИ)
Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на
орентациона очна табла
Аудиометрија
Спирометрија
ЕКГ (12 одводи)
Основни Лабораториски анализи
- Седиментација
- Диференцијална крвна слика
- Гликемија
- Холестерол
- Триглицериди
- Уринарен статус
- Уринарен седимент
Тестирање на сетило за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на
Ромбергов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување
нистагмус)
Испитување на сетило за вид: форија, фузија, колорен вид: факултативно
адаптација на темно
Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)
Преглед од ОРЛ специјалист
Психолошки преглед
Преглед од офталмолог

Вкупна цена на прегледот:

1.200,00 ден.

4. Специфичен пакет
Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест,
фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и БМИ)
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Испитување и функцијата на видот( острина на видот за близина и далечина) на
орентациона очна табла
Аудиометрија
Спирометрија
ЕКГ (12 одводи)
Основни Лабораториски анализи
- Седиментација
- Диференцијална крвна слика
- Гликемија
- Холестерол
- Триглицериди
- Уринарен статус
- Уринарен седимент
Невролошки преглед
Офталмолошки преглед (флорија, фузија и королен вид)

Вкупна цена на прегледот:

1.500,00 ден.

За ваша информација, посочуваме дека вкупната цена од 1.500,00 ден. е
минимална вредност за горе-наведените елементи од содржината на специфичниот
пакет. Истата во зависност од експонираноста на работното место на вработеното лице
и бројот на дополнитено извршените анализи соодветно ќе се зголеми.
Специфичниот пакет покрај стандардниот минимум, по потреба вклучува и
специфични (посложени и поскапи) дополнителни прегледи, како што се специфични
лабораториски анализи согласно карактеристиките на дефинираните професионални
штетности и опасности на работното место за работници експонирани на:
•
Хемиски штетности - олово, жива, манган, кадмиум, никел и други согласно
правилникот.
•
Органски соединенија - јагленоводороди и нивни соединенија, алкохоли,
естри, етри, алдехиди, кетони, киселини, бази, соли, вештачки ѓубрива,
пестициди и други согласно правилникот.
•
Биолошки штетности - изложени на вируси ТБЦ, хепатитис Б,Ц вирусот на СИДА
и други биолошки агенси.
Рентген (РТГ) на бели дробови и срце се прави по одлука на лекар – 1,200 ден..
Согласно член 11 од (Службен весник на Р.Македонија 171/10) од 30.12.2010:
Вработениот на здравствен преглед се упатува од страна на работодавачот, со
потполнет упат за претходен преглед на Образец број 1, односно со потполнет упат за
периодичен, насочен или систематски преглед Образец број 2, кој е составен дел на
овој правилник.
Образците од став 1 на овој член се пополнуваат од страна на работодавачот,
во два примерока, од кои едниот примерок се доставува до овластена здравствена
установа од областа на медицината на трудот.
Согласно член 24 Согласно член 24 став 6 од Законот за безбедност и здравје
при работа (Сл. Весник на Р.М бр.92/07 год), на секое работно место и во работните
простории во кои истовремено работат до 20 вработени, најмалку по еден од нив мора
да биде оспособен и одреден за давање на прва помош.
Обука за прва помош (цена)

1,200.00 ден. / по вработен

Предавањата за прва помош на работно место се според програма која ги опфаќа
сите можни повреди кои потенцијално би настале на работно место и исттие ги вршат
доктори по општа медицина и доктори специјалисти. По завршувањето на обуката се
издава СЕРТИФИКАТ за завршена обука.
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Цена за експертизата на Специјалистот по медицина на трудот:
Теренска проценка на изложеност на Ризици по здравје и безбедност на работа
во работната организација 2,000.00 ден.
Проценка на ризикот по работно место 800.00 ден.
Медицинска експертиза за работа во странство 2,000.00 ден.
Медицинска ексертиза со издавање на Лекарско уверение- 1,200.00 ден.

ПРЕПРАЧАНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СИТЕ ВРАБОТЕНИ
Биохемија на Бубрег
- Уреа
- Креатинин
- Ацидум Урикум
Биохемија на Црн Дроб
- Вкупен билирубин
- AST (GOT);
- ALT (GPT);
- GGT Gamma-glutamul transferase
Вкупна цена на прегледот:
•
•
•

HDL
LDL
Серумско железо

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20 0,00

1400.00 ден.

200
200
280

ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Број

Услуга / Service

Цена / Price Денари

1

Општ офталмолошки преглед

2

Боење со флуоресцин

420.00

3

Епилација

630.00

4

Испирање на солзни канали кај возрасни

5

Shrimer тест

6

Екстракција на туѓо тело од конјуктива и роговица и преврска

7

Тонометрија

420.00

8

Периметрија

1,900.00

9

ОСТ преглед и мислење

2,000.00

10

Контролен ОСТ преглед

480.00

11

Преглед на очно дно во проширена зеница

1,300.00

12

Офталмолошки преглед со одредување на рефракција кај возрасни
Решавање на рефракциони аномалии и пореметувања на моталитет
кај деца до 14 години
Одредување на рефракција со меки контактни леќи

1,800.00

13
14

1,600.00

1,800.00
530.00
1,700.00

1,600.00
1,900.00
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15

Пахиметрија

740.00

16

Break-up тест

690.00

УСЛУГИ ОД ПСИХОЛОГ / ПСИХОТЕРАПЕВТ / ГЕШТАЛТ ТЕРАПЕВТ
Број

Услуга / Service

Цена / Price Денари

1

Индивидуална психотерапевтска сеанса

2,500.00

2

Кратка психотерапија

1,550.00

3

Гешталт психотерапија

1,100.00

4

Психолошки профил на личноста

5

10

Првично психолошко тестирање на пациенти
Психолошка проценка со мислење во склоп на лекарско уверение
за работоспособност
Психолошка проценка со мислење и извештај за посвојување
Психодијагностика со комплетна психолошка анализа на личноста
во тераписки цели (адолесценти и возрасни)
Психолошко тестирање и анализа на на професионални
компетенции и кариерен пат
Тестирање на интелегенција со скатер анализа
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Контролен преглед со советување

6
7
8
9

750.00
2500.00
800.00
800.00
4,600.00
4,600.00
3,500.00
1.000.00

ОРТОПЕДСКИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕНЗИТОМЕТРИСКИ УСЛУГИ
Број

Услуга / Service
Ортопедски преглед и дензитометрија - Специјалистички преглед
Снимање на цело тело со евалуација на масно ткиво

1.
2.

Дензитомерија на рбет и два колка кај возрасни лица

3.

Снимање на цел рбет

4.

Дензитометрија на колк

Цена / Price /Ден.
2,800.00
3,400.00
4,700.00
1,200.00

СПЕЦИЈАЛИСТЧКИ УСЛУГИ И ПРЕГЛЕД ОД ИНТЕРНИСТ & КАРДИОЛОГ
Број

Услуга / Service

Цена / Price /Ден.

1.

Невролошки преглед

2,500.00

2.

Психијатриски преглед

2,300.00

3.

Пакет – Кардиолошки консултативен преглед, преглед со ултразвук
и интерпретација на ЕКГ

4,200,00

4.

Холтер – Континуиран електрокардиограм

2,000.00

5.

Коронарен стрес тест

2,000.00

6.

Интернистички преглед со ултразвук на абдомен

2,600.00

ЕНДОКРИНОЛОШКИ УСЛУГИ
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Број
1

Услуга / Service
Ендокринолошки преглед и консултација

2

Ехо на тироидна жлезда

3

Пакет: Преглед + ехо на тироидна жлезда

4

Пакет: Преглед + ехо на тироидна жлезда + лабораториски анализи
TSH и T4

Цена / Price /Ден.
1,600.00
1,800.00
3,400.00
4.500.00

ДЕРМАТОЛОШКИ УСЛУГИ
Број
1

Услуга / Service
Дерматолошки преглед / Dermatologic examinations

2

Епикутани тестови (PATCH) / Epicutaneous (Patch) tests

4,800.00

3

Интрадермално тестирање (SKIN-PRICK инхалациони) / Intradermal
tests - SKIN-PRICK
Хипосензибилизација / Hyposensilibilization

2,100.00

Интрадермално тестирање (SKIN-PRICK нутритивни) / Intradermal
testing (SKIN-PRICK)
Медикаментозни SCRACH / Medicaments tests -SCRACH

2,100.00

4
5
6

Цена / Price/ Ден.
1,900.00

1,300.00

4.100.00

УСЛУГИ ОД ДИЕТЕТИКА И НУТРИЦИЈА
Број

Цена / Price /Ден.

1.

Услуга / Service
Лекарски преглед со процена на метаболен и диететски статус

2.

BIA –Body composition scan функционална сегментна антропометрија

1,300.00

3.

Персонализинирана редукциска диета при здебеленост, натхранетост
и прекумерна телесна тежина

4.

Индивидуален план за исхрана за контрола на телесна тежина

1,700.00
840.00
1,400.00

ВАСКУЛАРНИ УСЛУГИ
Број

Услуга / Service

1

Васкуларен консултативен преглед

Цена / Price /Ден.
2,400.00

2

Доплер на периферни крви садови (артерии и вени)

2,300.00

3

Доплер на каротидна артерија

1,800.00

ОРЛ ПРЕГЛЕДИ – уво, нос и грло
Број

Услуга / Service

Цена / Price /Ден.

1

Специјалистички консултативен OРЛ преглед – а уво, нос и грло

2,100.00

2

Полисомнографски тест за sleep apnea – потешкотии или застој на
дишење при спиење

2,800.00

ТРАНСФУЗИОЛОШКИ УСЛУГИ
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Број

Услуга / Service

Цена / Price /Ден.

1

Трансфузиолошки преглед

1,700.00

2

Одредување на крвна група и RH фактор

1,100.00

ПРЕПОРАЧАНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СИТЕ ЖЕНИ*
Број
1.а

1.б

1.в

2.

3.

4.

Услуга / Service
Гинеколошки пакет
- ПАП тест
- Ултразвук
Гинеколошки пакет
- ПАП тест
- Ултразвук
- Колпоскопија
Проширен Гинеколошки пакет
- ПАП тест
- Ултразвук
- Колпоскопија
- Гинеколошки преглед
Гинеколошки пакет:
- Бимануелен гинеколошки преглед
- колпоскопија
- ПАП тест
- одредување на вагинална група
Гинеколошки пакет:
- Микробиолошки брисеви
- ПАП тест
- вагинален ултразвук
Естензивен гинеколошки пакет:
- микробиолошки брисеви
- гинеколошки преглед
- ПАП тест
- ултразвук
- колпоскопија
- вагинална група
- PH на вагина

5.

Микробиолошки испитувања
Хламидија
Уреоплазма, Микоплазма ж
Брис од вагина
Брис од цервикс
Уринокултура

6.

Комплетна дијагностика на дојки

Цена / Price /Ден.
4,100.00

7.300,00

9.200,00

5.900,00

6.800,00

13.100,00

5.300,00

1) Клинички прегле со Ултразвук на дојки аза
жени под 40 год.

2,800.00

2) Клинички преглед со Дигитална мамографија за
жени над 40 год.

2,900.00

3) ПАКЕТ - Клинички преглед со ултразвук и
мамографија на дојки

4,800.00

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД ФИЗИЈАТАР
Број

Услуга / Service

Цена / Price/ Ден.
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1.
Пакет на специјалистички физијатриски услуги

2.

GPS – (global postural screening) - дигитална анализа на држење на
телото со детектирање на деформитети (скoлиоза, кифоза и
нивните параметри), одредување на критични точки на телото и
консултација за понатамошен тек (потреба од дополнителни
прегледи, терапија и одредување на вежби)
- foot screen - подоскоп
- биомеханички прегед на зглобови и пршлени (функционалност
и мобилност)
GPS (global postural screening)

3.

Комплетен сеопфатен преглед од специјалист физијатар

1,200.00

500.00
1.900,00

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ
Број

Услуга / Service

Цена / Price/ Ден.

1.

Тест за Helicobacter pillory

1,000.00

2.

Инфективен скрининг

2,300.00

3.

HCV тест (Хепатитис C)

950.00

4.

Anti HBC test

950.00

5.

Anti-SARS-CoV-2 total – одредување на вкупни антитела за корона
вирус инфекција

1.200,00

МИКРОБИОЛОШКИ УСЛУГИ
Број

Услуга / Service

1.

Брис од нос и грло

Цена / Price/ Ден.

2.

Брис од нос, грло и спутум

3.

Брис од уста, јазик за Кандида

500.00

4.

Брис од уста или јазик

550.00

5.

Брис од уши (лево + десно)

6.

Уринокултура

500.00

7.

Уринокултура за кандида

400.00

8.

Спермокултура

9.

Тест за Стрептокок А

600.00
1,400.00

1,300.00

1,200.00
550.00

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА
1.

3,600.00

2.

Тест за Human Papilloma Virus (HPV)
(молекуларна дијагностика)
Hepatitis B (HBV-PCR)

3.

Hepatitis C (HCV-PCR)

5.500,00

4.

2.500,00

6.

Испитување на корона вирус со PCR (детекција на SARS-CoV-2)
Контролен PCR тест за корона вирус (детекција на SARS-CoV-2) –
најдоцна еден месец по првиот тест
Брз антиген тест + PCR (пи-си-ар анализа за корона вирус инфекција)

7.

Пакет: Anti-SARS-CoV-2 total + Детекција на SARS-CoV-2 со PCR метод

3.000,00

8.

RT PCR SARS-COV-2 (за група до 10 лица)

2.500,00

5.

5.500,00

1.800,00
3.000,00
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9.

RT PCR SARS-COV-2 (за група од 10 до 20 лица)

2.200,00

10.

RT PCR SARS-COV-2 (за група над 20 лица)

2.000,00

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА МАЖИ ПОСТАРИ ОД 40 год.*
1.

Уролошки преглед
- Консултативен преглед
- Ехо на простата
- ПСА лабораториска анализа
(тумoр маркер)

4.200.00

2.

Уролошки преглед
- Консултативен преглед
- Ехо на простата

3.000.00

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА МАЖИ ПОМЛАДИ ОД 40 год.*
1 а.

- ПСА лабораториска анализа
(тумoр маркер)

1,200.00

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА ЖЕНИ ПОМЛАДИ ОД 40 год.*
1.

Клинички преглед на цело тело

1,300.00

со Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија и БМИ (боди
мас индекс)

2.

Рентген на бели дробови и срце

1,100.00

3.

GPS – global postural screen
foot screen - подоскоп
биомеханички прегледи - на зглобови и пршлени
(функционалност и мобилност)

1,200.00

4.

Лабораториски анализи
Крвна слика
Серумско железо-Fe
Седиментација – SE
Уринарен статус
Уринарен седимент
Гликемија
HgA1C – Гликолизиран Хемоглибин
Холестерол
Триглицериди
HDL – Липопротени со висока густина
LDL – Липопротеини со ниска густина
Уреа
Креатинин
Ацидум Урикум
Вкупен Билирубин
Директен билирубин
AST (GOT ); ALT ( GPT )
GGT Gamma – glutamul transferase
TSH и слободен Т4 Тироидни хормони

5670
280
280
130
130
130
130
780
180
180
180
180
180
180
180
180
180
360
180
1,650

9

5.

Кардиолошки преглед

4.000.00

- Консултативен преглед
- Ултрасонографски преглед на срце
- толкување на ЕКГ

6.

Гинеколошки преглед
- ПАП тест
- Гинеколошки преглед
- Ултразвук
- Колпоскопија

8.900,00

7.

Интернистички преглед (гастро пакет)
- Консултативен преглед
- Ехо на абдомен

2.400,00

Ендокринолошки услуги
8.
- Ендокринолошки преглед и консултација
- Ултразвук на тиреоидна жлезда

9.

Комплетна дијагностика на гради -задолжително за жени до 40
год.
- Клинички преглед
- Ултразвук на дојка
Ако ултразвукот покаже потреба од дигитална мамографија
цена на пакетот чини

3,200.00
1,600.00
1,800.00

2,600.00

4,600.00

10.

Одредување на ниво на стрес на работно место
Психолошко тестирање

800.00

11.

Профил на личноста
Психолошки тест за структура на личност

800.00

12.

ОРЛ преглед

1,900.00

13.

Офталмолошки преглед со одредување на рефракција кај возрасни

1,600,00

Вкупно:

35.470,00

Вкупно со мамографија

37.470,00

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА ЖЕНИ ПОСТАРИ ОД 40 год.*
1.

Клинички преглед на цело тело
со
Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија
и БМИ (Боди мас индекс)

1,300.00

2.

Рентген на бели дробови и срце

1,100.00

3.

-

1,200.00

GPS – global postural screen
Foot screen – подоскоп
Биомеханички преглед на зглобови и пршлени
(функционалност и мобилност)
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4.

Лабораториски анализи
Крвна слика
Серумско железо-Fe
Седиментација – SE
Уринарен статус
Уринарен седимент
Гликемија
HgA1C – Гликолизиран Хемоглибин
Холестерол
Триглицериди
HDL – Липопротени со висока густина
LDL – Липопротеини со ниска густина
Уреа
Креатинин
Ацидум Урикум
Вкупен Билирубин
Директен билирубин
AST (GOT ); ALT ( GPT )
GGT Gamma – glutamul transferase
TSH и слободен Т4 Тироидни хормони

5.670.00
280
280
130
130
130
130
780
180
180
180
180
180
180
180
180
180
360
180
1,650

5.

Ортопедски преглед и дензитометрија
Специјалистички преглед
Целосна телесна композиција и евалуација на
масно ткиво

2,600.00

6.

Рентгенолошки прегледи
КТ на цело тело или поедини системи

7.

Невролошки преглед
Невролошки преглед

2,300.00

8.

Кардиолошки преглед
- Консултативен преглед
- Ултрасонографски преглед на срце
- толкување на ЕКГ /

4.000.00

8.а

Коронарен Стрес тест

1,800.00

9.

Гинеколошки преглед
- ПАП тест
- Гинеколошки преглед
- Ултразвук
- Колпоскопија

8.900,00

10.

Интернистички преглед (гастро пакет)
- Консултативен преглед
- Ехо на абдомен

2,400.00

според ценовник
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Ендокринолошки услуги
11.
- Ендокринолошки преглед и консултација
- Ултразвук на тиреоидна жлезда

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Комплетна дијагностика на гради
Дигитална мамографија задолжнително за жени над 40
год.
Ако мамографијата покаже потреба од ултразвук
пакетот ќе чини
Одредување на ниво на стрес на работно место
Психолошко тестирање
Профил на личноста
Психолошки тест за структура на личност
ОРЛ преглед – преглед на уши, нос и грло
Полисомнографски тест за sleep apnea потешкотии или застој на дишење при спиење
Офталмолошки преглед со одредување на рефракција кај
возрасни

3,200,00
1,400.00
1,600.00
2,600.00

4,700.00
800.00
800.00
1,9 00.00
2,600.00
1,600.00

Вкупно:
44.770,00
Вкупно со ехо на гради:
46.870,00

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА МАЖИ ПОМЛАДИ ОД 40 год.*
1.

Клинички преглед на цело тело
со
Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија
и БМИ (Боди мас индекс)

1,300.00

2.

Рентген на бели дробови и срце

1,100.00

3.

GPS – global postural screen
foot screen - подоскоп
биомеханички прегеди на зглобови и пршлени
(функционалност и мобилност)

1,200.00
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3

4.

5.

6.

Лабораториски анализи
Крвна слика
Серумско железо-Fe
Седиментација - SE
Уринарен статус
Уринарен седимент
Гликемија
HgA1C - Гликолизиран Хемоглибин
Холестерол
Триглицериди
HDL - Липопротени со висока густина
LDL - Липопротеини со ниска густина
Уреа
Креатинин
Ацидум Урикум
Вкупен Билирубин
Директен билирубин
AST (GOT ); + ALT ( GPT)
GGT Gamma - glutamul transferase
TSH и слободен Т4 Тироидни хормони
PSA
Кардиолошки преглед
- Консултативен преглед
- Ултрасонографски преглед на срце
- толкување на ЕКГ
Интернистички преглед (гастро пакет)
- Консултативен преглед
- Ехо на абдомен
Уролошки преглед
- Консултативен преглед
- Ехо на простата
- ПСА лабораториска анализа
(тумор маркер)

6,720.00

280
280
130
130
130
130
780
180
180
180
180
180
180
180
180
180
360
180
1,650
1,050

4.000.00

2,400.00

3,700.00

3.200.00
Ендокринолошки услуги
7.

- Ендокринолошки преглед и консултација
- Ултразвук на тиреоидна жлезда

1,600.00
1,800.00

8.

Одредување на ниво на стрес на работно место
Психолошко тестирање

800.00

9.

Профил на личноста
Психолошки тест за структура на личност

800.00

10.

ОРЛ преглед

1.900.00

11.

Полисомнографски тест за sleep apnea потешкотии или застој на дишење при спиење
Офталмолошки преглед со одредување на рефракција кај
возрасни

2,600.00

12.

Вкупно:

1,600.00
31.320,00
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МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА МАЖИ ПОСТАРИ ОД 40 год.*

1.

Клинички преглед на цело тело
со
Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија
и БМИ (Боди мас индекс)

1,300.00

2.

Рентген на бели дробови и срце

1,100.00

3.

GPS – global postural screen
foot screen - подоскоп
биомеханички прегеди на зглобови и пршлени
(функционалност и мобилност)

1,200.00

4.

Лабораториски анализи
Крвна слика
Серумско железо-Fe
Седиментација - SE
Уринарен статус
Уринарен седимент
Гликемија
HgA1C - Гликолизиран Хемоглибин
Холестерол
Триглицериди
HDL - Липопротени со висока густина
LDL - Липопротеини со ниска густина
Уреа
Креатинин
Ацидум Урикум
Вкупен Билирубин
Директен билирубин
AST (GOT ); + ALT ( GPT)
GGT Gamma - glutamul transferase
TSH и слободен Т4 Тироидни хормони
PSA

5.

Ортопедски преглед и дензитометрија
Специјалистички преглед
Целосна телесна композиција и евалуација на
масно ткиво

6.

Рентгенолошки прегледи
КТ на цело тело или поедини системи
Невролошки преглед
Невролошки преглед
Кардиолошки преглед
- Консултативен преглед
- Ултрасонографски преглед на срце
- толкување на ЕКГ
Коронарен Стрес тест

7.
8.

8.а
9.

Интернистички преглед
- Консултативен преглед
- Ехо на абдомен

6,720.00
280
280
130
130
130
130
780
180
180
180
180
180
180
180
180
180
360
180
1,650
1.050

2,600.00

според ценовник
2,300.00
4.000.00

1.800.00
2,400,00
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10.

3.200.00
Ендокринолошки услуги

1,600.00
1,800.00

- Ендокринолошки преглед и консултација
- Ултразвук на тиреоидна жлезда
11.

Уролошки преглед
- Консултативен преглед
- Ехо на простата
- ПСА лабораториска анализа
(тумор маркер)

12.

Одредување на ниво на стрес на работно место
Психолошко тестирање

800.00

13.

Профил на личноста
Психолошки тест за структура на личност

800.00

14.

ОРЛ преглед – преглед на уши, нос и грло

1.900.00

15.

Полисомнографски тест за sleep apnea потешкотии или застој на дишење при спиење
Офталмолошки преглед со одредување на рефракција
кај возрасни

2,600.00

16.

4.000.00

1,600.00

Вкупно:

38.320,00

Цените во сите Менаџерски пакети важат доколку се извршат сите услуги во
пакетот со вклучени лабораториски анализи.
Согласно потребите на клиентите даваме можност да се исклучат или заменат
максимум една до две услуги од менаџерските пакети, со исклучок на
лабораториските анализи кои треба секогаш да се извршат во акредитираните
лаборатории на ПЗУ РЕ-МЕДИКА.
Во спротивно, доколку се исклучат повеќе услуги ќе важат редовните цени од
понудата.
Дополнителни прегледи:*
1.
2.
3.
4.
5.

Езофагоскопија
Гастроскопија
Гастроскопија со анестезија
Колоноскопија
Колоноскопија со анестезија

(7,100.00+3,400.00)
(9,500.00+ 3,900)

3,900.00
7,100.00
10,500,.00
9,500.00
13,400.00

*Цената на сите прегледи во табелите е изразена во денари
Дополнителните прегледи се препорачуваат за рано откривање на Ракот на
дебелото црево, кој вообичаено е болест без симптоми, но е излечлив во рана фаза
доколку се открие навреме. Затоа за сите лица постари од 45 години се препорачува
превентивен скрининг - преглед на дебелото црево (колоноскопија). Тоа подразбира
правење на тотална колоноскопија со можност истиот да се изврши со општа,
интравенска, краткотрајна анестезија. Колоноскопија се препорачува за пациентите со
присуство на близок роднина и во случај на болен од рак на дебелото црево.
Во рамките на дополнителните прегледи согласно стратегијата за рана
дијагноза на малигните болести на желудникот се нуди гастроскопија со можност
истата да се изврши со краткотрајна интравенска анестезија. Дополнителните прегледи

15

се препорачуваат за пациентите со дискретни симптоми но и за оние без никакви
симптоми на евентуално заболување.

Начин на плаќање:
Услугата за систематски прегледи е ослободена од ДДВ
Начин на плаќање:
вирмански
Рок на плаќање:
по 30 дена од приемот на фактурата

Напомена:
Ви стоиме на располагање за консултација со стручно лице при изборот на
соодветни прегледи
Согласно вашите потреби можеме да ја прошириме листата на систематски и
превентивни здравствени прегледи од широкиот спектар на услуги кои ги
нуди ПЗУ РЕ-МЕДИКА
Сите прегледи се прават во еден ден, со претходно информирање на секој
вработен за систематскиот преглед.
По извршениот преглед сите податоци се издаваат во затворен плик со име и
презиме на вработениот со назнака за строго доверливо. Резултатите ги подига
лице задолжено од фирмата, за сите вработени што ги реализирале прегледите во
текот на неделата.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА
Стручниот тим на ПЗУ ПРИМА-МЕД го сочинуваат:
д-р м-р сци Катерина Веновска, Директор
Специјалист по семејна медицина и Магистер на науки по јавно здравство
Стручен тим во специјалистичка ординација по Медицина на труд
- Д-р Емилија Христовска, спец. по медицина на труд

-

Стручен тим во ординација по Општа медицина
Д-р Бојана Николовска, доктор по општа медицинa
Д-р Венцо Јовевски, доктор по општа медицинa

Стручниот тим на ПЗУ РЕ-МЕДИКА го сочинуваат:
Проф. д-р Андреја Арсовски, Стручен директор
Стручен тим во оддел Гинекологија и акушерство
- Проф. д-р. Глигор Димитров, спец. по гинек. и акушерство, шеф на оддел
- Прим. м-р д-р Зоранчо Петановски, спец. по гинеек. и акушерство, шеф на IVF
- Д-р Јован Ефремовски, спец. по гинек. и акушерство, шеф на родилни сали
- Проф. д-р. Ѓорѓи Бабушку, спец. по гинекологија и акушерство, супсп. по
гинеколошка оперативна онкологија
- Прим. д-р Јане Стојковски, спец. по гинекологија и акушерство
- Д-р Коста Василевски, спец. по гинекологија и акушерство
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-

Д-р Елена Петрова, спец. по гинекологија и акушерство
Д-р Зоран Јовановски, спец. по гинекологија и акушерство
Д-р Симонида Котларова, спец. по гинекологија и акушерство
Д-р Афроида Стомнаровска, спец. по гинекологија и акушерство
Д-р Белевска Јана, спец. по гинекологија и акушерство
Д-р Емилија Петановска Костова, спец. по гинекологија и акушерство

Стручен тим во оддел Дијагностика
- Прим. м-р д-р Иванка Стефановска, специјалист ортопед, шеф на дијагностика
- Д-р Лилјана Тевдовска, спец. по интерна медицина
- Д-р Виолета Христова Јаниќ, специјалист интернист - гастроентерохепатолог
- Д-р Лидија Паланова, специјалист интернист-кардиолог
- Д-р Бјанка Чачев Спанчевска, спец. невропсихијатар
- Д-р Горан Колевски, специјалист Невролог
- Д-р Трајанка Димитријеска, спец. по физикална медицина и рехабилитација
- Д-р Стефанка Ѓорѓиева, спец. по ендокринологија
- Д-р Павлина Герасимова-Тиквешанска, спец. по трансфузиологија
- м-р д-р Наташа Теовска Митревска, дерматовенеролог
- Прим. Д-р Лидија Бисеркоска Атанасовска, дерматовенеролог
Стручен тим во оддел Радиологија
- Д-р Елизабета Бабушку, радиодијагностичар, субспец. по мама дијагностика
- Д-р Наде Петановска, радиодијагностичар
- Д-р Катерина Китановска, специјалист по радиодијагностика
Стручен тим во оддел Хирургија
- Проф. д-р Андреја Арсовски, торакален хирург, стручен директор
- Проф. д-р Ацо Димов, хирург, специјалист за детска хирургија
- Д-р Димитар Споа, ортопед хирург
- Д-р Александар Мицковски, Хирург-уролог, субспец. по машка неплодност
- Д-р Влатко Цветановски, тораковаскуларен хирург
- Доц. Д-р Александар Митевски, општ и абдоминален хирург
- Д-р Лилјана Стојановска, општ хирург
- Проф. д-р Ѓорѓи Оровчанец, спец. по ОРЛ
- Д-р Весна Петреска Дуковска, спец. по ОРЛ
Стручен тим во оддел Анестезија и Интензивна нега
-

Д-р Звонко Крстевски-анестезиолог, шеф на анестезија и интензивно лекување
Д-р Бранко Петровски - анестезиолог
Д-р Анета Арсовска – анестезиолог
Д-р Адријана Гроздев Маја – анестезиолог
Д-р Азра Куч – анестезиолог
Д-р Корнелија Славков Стефанова – анестезиолог
Д-р Радмила Зенделска -анестезиолог

Стручен тим во оддел Неонатологија и Педијатрија
- Прим.д-р Марина Поп-Лазарева, шеф на неонатологија
- Д-р Јадранка Живковиќ, спец. педијатар
- Д-р Искра Лазаревска, спец. педијатар-пулмолог бронхоскопист
Стручен тим во Специјалистичката ординација по офталмологија ОФТОРЕ
- Д-р Снежана Божиновска – Специјалист Офталмолог
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Стручен тим во Дијагностичко Биохемиска лабораторија (ДБЛ)
- Весна Наумоска, биохемичар одговорна на ДБЛ
- Емилија Андонова, дипломиран биолог
- Филип Стојмановски, лаборант
Стручен тим во Микробиолошка лабораторија
- Д-р сци мед. Снежана Ивиќ Колевска, спец. по микробиологија-раководител
Услуги од психолог
- Тина Васков , психолог
- Искра Тренчевска Ивановска, психолог
- Мирјана Дечовска, психолог
- Јасмина Михаиловска, психолог
Со задоволство истакнуваме дека лабораториите во ПЗУ РЕ-МЕДИКА:
Дијагностичко биохемиската лабораторија – ДБЛ, Микробиолошката лабораторија ДМЛ со молекуларната дијагностика и лабораторијата за Инвитро Оплодување - ИВФ,
се акредитирани со сертификат за квалитет и компетентност согласно стандардот за
лаборатории ISO 15189:2013. Истите секоја година успешно се ресертифицираат од
страна на Институтот за акредитација на РС Македонија со што го потврдуваат
квалитетот во работата и резултатите.
ПЗУ РЕ-МЕДИКА е сертифицирана и со други два престижни сертификати за
квалитет ISO 9001:2015 и животна средина ISO 14001:2015, со што континуирано се
гарантира квалитет на услугите во сите оддели во болницата. Одржувањето на
стандардите за квалитет и животна средина со реакредитација на болницата се
потврдува секоја година од страна на независни овластени меѓународни
сертификациони тела и институции.
Здравствените прегледи по медицина на трудот се извршуваат на иста локација
во ординациите на ПЗУ ПРИМА-МЕД и ПЗУ РЕ-МЕДИКА, “16-та та Македонска
Бригада бр 18” Скопје.
Офталмолошките прегледи се извршуваат од страна на искусен специјалист
Офталмолог во Специјалистичката ординација по Офталмологија ОФТОРЕ,
сместена на иста локација, во ПЗУ РЕ-МЕДИКА.
Следствено и останатите специјалистички и лабораториски анализи се
извршуваат во акредитираните лаборатории на ПЗУ РЕ-МЕДИКА.
Со ова на нашите клиенти им овозможуваме на една единствена локација во
Скопје да можат да ги реализираат сите неопходни прегледи и лабораториски анализи
во текот на работниот ден, со можност за проширување на услугите согласно потребите.
ПЗУ-ПРИМА-МЕД континуирано го зајакнува тимот на специјалистички услуги и
кадри и може континуирано да ги закажува и реализира неопходните
систематски и други превентивни здравствени прегледи во краток рок.
Исто така ПРИМА-МЕД го задржува правото да ја ревидира и усогласи понудата
доколку се променат цените на услугите во ПЗУ РЕ-МЕДИКА.

Со почит,
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д-р м-р сци Катерина Веновска
Магистер на науки по јавно здравство
Специјалист по семејна медицина
ПЗУ ПРИМА-МЕД
Директор
ПЗУ РЕ-МЕДИКА
помошник Директор
Здравствен менаџмент и Квалитет
Тел.: 072 443 109
E-mail: kvenovska@remedika.com.mk
Контакт телефони за Договори и закажување на прегледи во ПЗУ ПРИМА-МЕД:
Ординација по медицина на труд
E-mail: prima-med@remedika.com.mk
Тел.: 072 443 826
Тел.: 072 443 956

Сите информации се од информативен карактер и цените подлежат на промени.
Линковите кои се надвор од нашата веб страница и не се директно поврзани со
www.remedika.com.mk, а се однесуваат на содржини за Ре-Медика, не ги прифаќаме
како валидни.
Се замолуваат сите заинтересирани пациенти СЕКОГАШ да побараат точна
информација на нашите контакт телефони: 02 2603 100 и 072 443 200.
Ви благодариме на довербата.
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