Ц Е Н О В Н И К
ЦЕНОВНИК

I
КАТЕГОРИЈА

II
КАТЕГОРИЈА

III
КАТЕГОРИЈА

IV
КАТЕГОРИЈА

еднокреветна
соба
V
КАТЕГОРИЈА

двокреветна
и трокреветна
соба

Доплата за сам
во двокреветна
соба за пациенти
Пансионски и
и надстандардни
здравствени
услови за
услуги со една
пансионски и
бања за Приватен
здравств.услуги со
пациент
решение од ФЗОМ
+ партиципација
од ФЗОМ

1.333,00 мкд

690,00 мкд

1.350,00 мкд
+ партиципација
определена од
ФЗОМ

1.133,00 мкд

972,00 мкд

931,00 мкд

1.600,00 мкд
+партиципација
определена од
ФЗОМ
1.450 мкд
+ партиципација
определена од
ФЗОМ

1.266,00 мкд

998,00 мкд

Пансионски и
здравствени
услуги со една
бања со спец. упат
од матичен лекар
и закажан Мој
термин

нема доплата

нема доплата

нема доплата

1.150,00 мкд
+ партиципација
определена од
ФЗОМ

Комерцијален
гостин без
здравствени
услуги
(ПРИДРУЖНИК
НА ПАЦИЕНТ) со
вклучен ДДВ

999,00 мкд

Ноќевање за
комерцијални
гости со појадок,
ручек и вечера
и спа услуги со
вклучен ДДВ

Специјалистички преглед

Дневен престој
(само користење
на соба до 8 часа)
со вклучен ДДВ

1.190,00 мкд
по лице

1.490,00 мкд
по лице

890,00 мкд
по лице

1.690,00 мкд
за сам во соба

1.990,00 мкд
за сам во соба

1.390,00 мкд
сам во соба

Цените се со вклучен ДДВ за комерцијални гости и придружниции.

900,00 мкд

Цените за пациенти се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со полн пансион
(доручек, ручек и вечера ), преглед од лекар специјалист и една бања дневно.
Цените за придружници на пациенти се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со
полн пансион (доручек, ручек и вечера).

850,00 мкд

Цените за комерцијални гости се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со појадок
или ноќевање со полн пансион (доручек, ручек и вечера) и користење на СПА услуги
(голем базен или када и сауна).
Деца ( комерцијални гости ) до 6,99 години се сместуваат бесплатно, за деца од 6,99
години до 14 години се плаќа 70% од цената. За деца над 14 години се плаќа 100% од
ценатa.
Во цените не е вклучена и туристичка такса од 40,00 мкд дневно за комерцијални гости.

790,00 мкд

Ослободени од партиципација се пациенти кои ке достават решение за ослободување
од партиципација од ФЗОМ, крводарители или ослободени по основ на ослободување
од ФЗОМ.

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА КАТЕГОРИИ НА СОБИ

1.050,00 мкд
+ партиципација
определена од
ФЗОМ
950,00 мкд
+ партиципација
определена од
ФЗОМ

Ноќевање за
комерцијални
гости со појадок
и спа услуги со
вклучен ДДВ

Терапија

I

730,00 мкд

КАТЕГОРИЈА

Реновирани соби во 2016 и 2018 год.

Цени
1.000,00 мкд

Контрола

500,00 мкд

Консултација

300,00 мкд

Магнет

150,00 мкд

Ласер

300,00 мкд

Ултразвук

150,00 мкд

Дијадинамик

120,00 мкд

Интерферентни струи

160,00 мкд

Електрофореза

160,00 мкд

Електростимулација

180,00 мкд

Инфрацрвени зраци

120,00 мкд

ПАРАФИНОТЕРАПИЈА
Парафин 1 регија
Парафин 2 регии
Парафин 3 регии

120,00 мкд
150,00 мкд
200,00 мкд

КИНЕЗИТЕРАПИЈА
Групни вежби
Индивидуални вежби
Работна терапија

200,00 мкд
290,00 мкд
100,00 мкд

Хидрокинезитерапија

300,00 мкд

Мануелна масажа
1 регија, 10 мин.

220,00 мкд

Тенс

100,00 мкд

Електро Спа

600,00 мкд

Втора бања

120,00 мкд

II КАТЕГОРИЈА

А соби

III КАТЕГОРИЈА

Б соби

Доколку вкупната цена на сите терапии кои ке ги препише лекар специјалист
надминува 900 мкд дневно, пациентот плаќа 900 мкд дневно за сите
терапии.

IV КАТЕГОРИЈА

Соби Одмор, Пчиња и Пензионерско со
посебно купатило

Цената од 900 мкд дневно вклучува и втора бања дневно, но не вклучува
ласер.

V КАТЕГОРИЈА

Соби со заедничко купатило

Доколку пациентот има решение од ФЗОМ или специјалистички упат од
матичен лекар, за сите терапии кои не се покриени од страна на ФЗОМ, плаќа
дополнително.

