
Показатељи квалитета који се рачунају у капитационој оцени 

 

 

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

1. Проценат  регистрованих  осигураника  старијих  од  45  година  који  су  имали  
скрининг  за рано откривање дијабетеса типа 2 у последње 3 године. 

2. Проценат  регистрованих  осигураника  мушког  пола  од  36  до  69  година  
старости  и  број осигураника женског пола од 45 до 69 година који су имали 
скрининг за рано откривање кардио-васкуларног ризика у последњих 5 година. 

3. Проценат  регистрованих  осигураника  старијих  од  50  година  до  навршених  
74  године којима је урађен тест на крвављење у столици у последње 2 године. 

4. Проценат  регистрованих  осигураника  старијих  од  18  година  који  су  имали  
скрининг  за рано откривање депресије у последњих годину дана. 

5. Проценат  оболелих  од  хипертензије  (I10-I15)  којима  је  урађено  електро-
физиолошко снимање везано за кардио васкуларни систем (ЕКГ)  у последње 3 
године. 

6. Проценат  пацијената  са  инфарктом  миокарда  (I21,  I22,  I23,  I25.2)    којима  
је  урађено електро-физилошко  снимање  везано  за  кардио-васкуларни  систем  
(ЕКГ)  у  последњих годину дана. 

 

Б)         Показатељи квалитета за област рада изабраног лекара у педијатрији 

1. Проценат   деце   са   навршених   годину   дана   живота   која   су   имала   
најмање   четири превентивна прегледа у првој години живота. 

2. Проценат деце са навршених годину дана живота која су у првој години 
имала ултразвучни преглед кукова ради раног откривања дисплазије. 

3. Проценат  деце    са  навршеном  другом  годином  живота  која  су  имала  
два  превентивна прегледа у последњих годину дана. 

4. Проценат деце са навршеном четвртом годином живота која су имала 
превентивни преглед у последњих годину дана. 

5. Проценат деце са навршеном седмом годином живота која су имала 
превентивни преглед у последњих годину дана. 

6. Проценат деце са навршеном четрнаестом годином живота која су имала 
системкатски преглед у последљих годину дана. 

 

 

 

 



В)         Показатељи квалитета за област рада изабраног лекара у гинекологији 

1. Проценат регистрованих корисница женског пола између 15 и 49 година 
старости које су добили савет везан за планирање породице у последњих 
годину дана. 

2. Проценат осигураница од 25 до 64 година старости обухваћених циљаним 
прегледом ради раног откривање рака грлића материце у последње 3 године. 

3. Проценат регистрованих корисница женског пола изнад  15  година старости 
које су  имали превентивни преглед у последњих годину дана.  

4. Проценат регистрованих осигураница од 50 до 69 година које су имале 
скрининг за рано откривање рака дојке у последње 2 године. 

5. Проценат трудница којима је дат савет за здраво понашање током трудноће 
у последњих годину дана. 

 

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

1. Проценат  деце  са  навршеном  другим  годином  живота  која  су  имала  
најмање  један превентивни преглед у претходних годину дана. 

2. Проценат   деце   са   навршеном   седмом   годином   живота   која   су   
имала   систематски стоматолошки преглед у последњих годину дана. 

3. Проценат деце са навршеном седмом годином живота са локалном 
апликацијом флуорида средње концентрације у последњих годину дана. 

4. Проценат  деце  са  навршеном  деветом  годином  живота  код  којих  је  
урађено  заливање фисура у последње 3 године. 

5. Проценат  деце  са  навршеном  дванаестом  годином  живота  која  су  
имала  систематски стоматолошки преглед у последњих годину дана. 

6. Проценат  деце  са  навршеном  дванаестом  годином  живота  са  локалном  
апликацијом флуорида средње концентрације у последњих годину дана. 
 


