
Показатељи квалитета који се прате (не оцењују се у капитационој оцени): 

 

А)         Показатељи квалитета за област рада изабраног лекара у општој медицини 

1. Проценат  регистрованих  пацијената  старијих  од  65  година  који  су  
вакцинисани  против сезонског грипа у периоду од 01.09. до 31.03. 

2. Проценат  оболелих  од  шећерне  болести  (Е10-Е11)  којима  је  барем  једном  
одређена вредност гликолизирајућег хемоглобина у последњих годину дана. 

3. Проценат  оболелих  од  шећерне  болести  (Е10-Е11)  којима  је  барем  једном  
одређена вредност ЛДЛ холестерола у последњих годину дана. 

4. Проценат  оболелих  од  шећерне  болести  који  су  имали  преглед  очног  дна  –  
превенцију дијабетичне ретинопатије у последњих годину дана. 

5. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е11) којима је дат савет за здраво 
понашање у последњих годину дана. 

6. Проценат  оболелих  од  шећерне  болести  (Е10-Е11)  којима  је  измерен  крвни  
притисак  у последњих годину дана. 

7. Проценат  оболелих  од  шећерне  болести  који  су  имали  преглед  стопала  –  
превенција дијабетесног стопала у последњих годину дана. 

8. Проценат   оболелих   од   хипертензије   (I10-I15)   којима   је   измерен   крвни   
притисак   у последњих годину дана. 

9. Проценат оболелих од хипертензије (I10-I15) којима је одређен укупан 
холестерол у крви у последњих  годину дана. 

10. Проценат  оболелих  од  хипертензије  (I10-I15)  којима  је  одређена  глукоза  у  
крви   у последњих  годину дана.  

11. Проценат  оболелих  од  хипертензије  (I10-I15)  којима  је  дат  савет  за  здраво  
понашање   у последњих годину дана. 

12. Проценат пацијената са   инфарктом миокарда   којима је дат савет за здраво 
понашање   у последњих годину дана. 

13. Проценат пацијената са инфарктом миокарда (I21, I22, I23, I25.2) којима је 
измерен крвни притисак у последњих годину дана. 

14. Проценат пацијената са  инфарктом миокарда  којима је одређен укупан 
холестерол у крви у последњих  годину дана. 

15. Проценат  пацијената  са  инфарктом  миокарда    (I21,  I22,  I23,  I25.2)  којима  
су  одеђене фракције холестерола у крви  у последњих  годину дана. 

16. Проценат  пацијената  са прележаним  инфарктом миокарда   (I21,  I22,  I23,  
I25.2)  којима је одређена глукоза у крви  у последњих  годину дана. 

 

 

 

 



Б)         Показатељи квалитета за област рада изабраног лекара у педијатрији 

1. Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је картон уписан статус 
ухрањености и којима је дат савет о исхрани у последњих годину дана. 

2. Проценат деце са навршеном првом годином живота која су вакцинисана у 
складу са Правилником и календаром обавезне имунизације. 

3. Проценат деце са навршеном трећом годином живота која су вакцинисана у 
складу са Правилником и календаром обавезне имунизације и поседње 3 
године. 

4. Проценат деце са навршеном осмом годином живота која су вакцинисана у 
складу са Правилником и календаром обавезне имунизације у послење 2 
године. 

5. Проценат деце са навршеном петнестом годином живота која су 
вакцинисана у складу са Правилником и календаром обавезне имунизације у 
последње 2 године. 

 

В)         Показатељи квалитета за област рада изабраног лекара у гинекологији 

1. Проценат регистрованих осигураница старијих од 15 година живота које су 
добиле услугу инспекција и палпаторни реглед дојке у последњих годину 
дана. 

2. Проценат трудница код којих је урађен преглед у циљу раног откривања 
ЕПХ гестозе   у последњих годину дана. 

3. Проценат  трудница  код  којих  је  урађен  преглед  у  циљу  раног  
откривања  гестацијског дијабетеса у последњих годину дана. 

 

Г)         Показатељи   квалитета   за   област   рада   изабраног   лекара   у   дечјој   и   
превентивној стоматологији 

1. Проценат  деце  са  навршене  две  године  живота  код  којих  је  извршена  
процена  каријес ризика у последњих годину дана 

2. Проценат  деце  са  навршених  осам  година  живота  којима  је  извршен  
скрининг  за  рано откривање ортодонских аномалија у последњих годину 
дана. 

3. Проценат деце са навршених дванаест година живота којима је извршен 
скрининг за рано откривање ортодонских аномалија у последњих годину 
дана. 

4. Проценат деце са навршених четрнаест година живота којима је извршена 
процена ризика за настанак парадонтопатије у последњих годину дана. 


