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1. УПАТ И ИЗВЕШТАЈ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО / СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ /
ИНТЕРСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД (СУ):
СУ1. Специјалист/супспецијалист
Овој образец може да го користи избраниот лекар кога упатува до лекар
специјалист / супспецијалист за определена специјалистичко консултативна
здравствена услуга.
Овој образец го користи и лекарот специјалист / супспецијалист кога упатува до
друг специјалист или супспецијалист кој обезбедува специјалистичко консултативна
здравствена заштита.
Овој образец го користат и лекари специјалисти односно супспецијалисти од
Универзитетските клиники кога го упатуваат осигуреното лице за специјалистичко
консултативна здравствена услуга на друга Универзитетска клиника.
Упат за специјалистичко консултативна здравствена заштита за хронични
заболувања, секој месец издава лекарот специјалист/супспецијалист кој ја пружа
здравствената услуга (пример: дијализа).
По извршениот прв преглед на пациентот, за секој нареден контролен преглед
лекарот специјалист / супспецијалист издава СУ1 упат во истата здравствена установа,
која врши специјалистичко – консултативни здравствени услуги од иста дејност.
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажаниот термин од листата на закажани прегледи и
интервенции (Мој Термин)
Пациентот може да биде прегледан и во наредните 7 денови во случај на
оправдано отсуство на лекарот и неможност да биде прегледан од заменски
лекар
И: Итен – го издава самиот специјалист/супспецијалист во случај на
животозагрозувачки / итни состојби.
Итен упат може да издаде и избраниот лекар за преглед кон
специјалист/супспецијалист во случај на животозагрозувачки состојби или
специјалист/супспецијалист кон друг специјалист/супспецијалист. Во овој случај
упатот важи 24 часа од моментот на издавање.
Б: Без термин – пациентот може да биде прегледан во наредните 7 денови од
моментот на издавањето. Упат без закажан термин се издава кога не може да се
закаже упат за редовен термин, во случај на постоење на оправдана медицинска
индикација. Пациентите со упат без закажан термин се прегледуваат, по
завршување на прегледите на осигурениците со редовен специјалистички /
супспецијалистички упат во закажан термин. Се издава во следните случаи:
• За препорака за боледување,
• За препорака за користење хронична терапија,
• За препорака и издавање на ортопедски помагала,
• За остварување на право на БПО,
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•
•

За остварување на други права за кое е потребно мислење од
специјалист/ субспецијалист/ конзилиум на лекари,
За преглед / аплицирање на терапија која поради здравствената состојба
мора да се изврши во рок од 24/48/72 часа

Изборот од оваа листа се внесува во образецот во делот „Опис“ во полето
„Молам, се бара“
СУ2. Дијагностичка лабораторија
Овој образец може да го користи избраниот лекар или лекарот
специјалист/супспецијалист кога упатува до определена дијагностичка лабораторија
Пример: Микробиолошка лабораторија, Нуклеарна медицина, Патолошка анатомија
(не за услуги кои се опфатени со ЛУ1 и ЛУ2)
Термин и важност:
Б: Без термин – без претходно закажан термин.
СУ3. Дијагностичка процедура
Овој образец може да го користи избраниот лекар или лекарот
специјалист/супспецијалист кога упатува до определена дијагностичка процедура.
Пример: Ехо кај интернист, ЕМГ, ЕЕГ, КСТ и слично (не за процедури кои се опфатени со
РДУ1 и РДУ2)
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажаниот термин од листата на закажани прегледи и
интервенции (Мој Термин)
Пациентот може да биде прегледан и во наредните 7 денови во случај на
оправдано отсуство на лекарот и дефект на апаратот
И: Итен – може да го издаде избраниот лекар или лекар специјалист/
супспецијалист за преглед во случај на животозагрозувачки / итни состојби.
Упатот важи 24 часа од моментот на издавање.
Б: Без термин – пациентот може да биде прегледан во наредните 7 денови од
моментот на издавањето. Упат без закажан термин се издава кога не може да се
закаже термин за редовен упат, во случај на постоење на оправдана медицинска
индикација. Пациентите со упат без закажан термин се прегледуваат, по
завршување на прегледите на осигурениците со редовен специјалистички /
супспецијалистички упат во закажан термин.
2. ИЗВЕШТАЈ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО / СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ /
ИНТЕРСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД (СИ):
Лекарот специјалист / супспецијалист наодите од извршениот специјалистички
преглед и другите испитувања со мислење за здравствената состојба на пациентот и
упатство за натамошното лекување ги доставува до лекарот кој го упатил осигуреното
3

лице на специјалистички преглед. Во извештајот се содржани наодите од
дијагностичките испитувања и мислење за здравствената состојба на осигуреното лице
со препорака за понатамошно лекување со соодветна терапија, времетраење на
привремена спреченост за работа, потреба за користење на ортопедско помагало и др.
Извештајот издаден од лекар специјалист / супспецијалист е со важност до
првиот извршен контролен преглед, но не повеќе од 12 месеци.
По извршениот прв преглед на осигуреното лице, за секој нареден контролен
преглед лекарот специјалист / супспецијалист издава специјалистички /
супспецијалистички упат во истата здравствена установа, која врши специјалистичко –
консултативни здравствени услуги од иста дејност.
За извршениот преглед на осигуреното лице, избраниот лекар, односно лекарот
специјалист / супспецијалист кој издал упат, има увид во специјалистичкиот /
супспецијалистичкиот извештај преку Националниот систем за електронски евиденции
во здравството. “
Избраниот гинеколог издава извештај за извршен преглед на пациент на
пропишан СИ образец.
3. БОЛНИЧКИ УПАТ (БУ):
БУ. Болнички упат
Овој образец го издава лекарот специјалист или супспецијалист кога утврдил
потреба од болничко лекување за осигуреното лице во болничка здравствена установа
за конзервативно лекување или хируршка интервенција. Болничкиот упат е со важност
од една година од денот на прием на пациентот на болничко лекување.
Термин и важност:
Р: Редовен – го издава лекарот специјалист или супспецијалист кој го извршил
прегледот
Д: Дневна болница – се користи за дијагностичко терапевтска интервенција за
која е потребен престој во болница еден или повеќе денови без преноќување
И: Итен - го издава лекарот специјалист или супспецијалист кој го извршил
прегледот и оценил потреба од вршење на итна хоспитализација или итна
хируршка интервенција

4. УПАТ ЗА ТРАНСФЕР НА ХОСПИТАЛИЗИРАН ПАЦИЕНТ (ТХ):
ТХ. Трансфер на хоспитализиран пациент
Овој образец го користи лекарот специјалист или супспецијалист кога го упатува
осигуреното лице кое е на стационарно лекување од една болничка здравствена
установа за стационарно лекување во друга болничка здравствена установа и тоа за:
• трансфер на хоспитализирано лице од клиника на клиника
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•
•

трансфер на хоспитализирано лице од една болничка здравствена установа
до друга болничка здравствена установа
трансфер на хоспитализирано лице од болничка здравствена установа на
клиника

5. ОТПУСНО ПИСМО (ОП):
По завршеното болничко лекување, здравствена установа на пациентот на денот
на отпуштање од болница, издава Отпусно писмо со совет и препорака за понатамошно
лекување.
Во медицински извештај кој е прилог кон отпусното писмо хронолошки се
наведува дијагностичко терапевтскиот третман за време на болничкото лекување.
Делот „Анамнеза, наод и мислење“ доколку е подолг од 50 зборови истиот е
составен дел од Медицинскиот извештај (Прилог кон отпусното писмо).
Делот „ Аплицирана терапија “ доколку е подолг од 3 лекови истиот е составен
дел од Медицински извештај (Прилог кон отпусното писмо).
Делот „Препораки за пациентот“ доколку е подолг од 50 зборови истиот е
составен дел од Медицинскиот извештај (Прилог кон отпусното писмо).
Доколку за пациентот се чека хистопатолошки наод се изработува отпусно писмо
со работна дијагноза и истото се наведува во делот „Анамнеза, наод и мислење“, а по
добиените резултати од наодот се издава Отпусно писмо со конечна дијагноза.
6. ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ (ЛУ):
ЛУ1-а. Лабораториски упат 1-а
Биохемиските лабораториски испитувања за потребите на примарна
здравствена заштита се користат врз основа на пропишан образец упат ЛУ1-а, од страна
на избраниот лекар, од дејноста општа медицина, гинекологија и општа стоматологија.
Б: Без термин
ЛУ1-б. Лабораториски упат 1-б
Избраниот лекар од дејноста општа медицина, издава упат ЛУ1-б за утврдување на
вредностите на биохемиските лабораториски здравствени услуги: TSH
(тиреостимулирачки хормон), OGTT (орален гликоза толеранс тест), HbA1C
(гликозилиран хемоглобин) и PSA (тумор маркер за простата).
За испитување на гликолизиран хемоглобин ( HbA1C) со шифра на услугата БА 4/3 се
упатуваат само пациенти со воспоставена дијагноза diabetes mellitus.
-За испитување на тиреостимулативен хормон (TSH) со шифра на услугата БА 11/16 се
упатуваат пациенти со воспоставена дијагноза на хипотиреоза.
Б: Без термин
5

ЛУ1-в. Лабораториски упат 1-в
Избраниот гинеколог издава на осигуреното лице на пропишан образец упат
ЛУ1-в, за утврдување на хормонски статус и тумор маркери.
Б: Без термин
ЛУ2. Лабораториски упат 2
Овој образец го користи лекарот специјалист/супспецијалист за биохемиски
лабораториски услуги содржани во упатите ЛУ1-а, ЛУ1-б и ЛУ1-в.како и проширен пакет
на биохемиски услуги потребите на лекарот специјалист / супспецијалист во
специјалистичко консултативна здравствена заштита.
Б: Без термин
7. ИЗВЕШТАЈ – ЛАБОРАТОРИСКИ НАОД (ИЛУ)
Резултатите од биохемиските лабораториски испитувања се издаваат на пропишан
образец ИЛУ.
Напомена: Пациентот е должен во рок од 3 дена по подигнатите резултати да го посети
избраниот лекар со медицинската документација, со цел остварување на правата од
задолжителното здравствено осигурување.
Биохемиските испитувања на ЛУ1-б и ЛУ1-в може да ги врши само биохемиска
лабораторија каде носител на дејност е лекар специјалист по медицинска биохемија.
8. УПАТ РАДИОДИЈАГНОСТИКА (РДУ)
РДУ1. Радиодијагностика – 1
Овој образец го користи избраниот лекар од дејноста општа медицина и
гинекологија за упатување на пациенти на радиодијагностичките испитувања: нативна
и контрасна радиолошка дијагностика, ехо дијагностика и мамографија.
Овој образец го користи избраниот лекар од дејноста општа стоматологија за
упатување на пациенти на нативна радиолошка дијагностика.
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажаниот термин од листата на закажани прегледи и
интервенции (Мој Термин)
Пациентот може да биде прегледан и во наредните 7 денови во случај на
оправдано отсуство на лекарот и дефект на апаратот
И: Итен – може да го издаде избраниот лекар или лекар специјалист/
супспецијалист за преглед во случај на животозагрозувачки / итни состојби.
Упатот важи 24 часа од моментот на издавање.
Б: Без термин – пациентот може да биде прегледан во наредните 7 денови од
моментот на издавањето. Упат без закажан термин се издава кога не може да се
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закаже термин за редовен упат, во случај на постоење на оправдана медицинска
индикација. Пациентите со упат без закажан термин се прегледуваат, по
завршување на прегледите на осигурениците со редовен специјалистички /
супспецијалистички упат во закажан термин.
РДУ2. Радиодијагностика - 2
Овој образец го користи лекарот специјалист/супспецијалист за
радиодијагностички услуги дефинирани во пакетите РДУ-1 „минимален пакет на
радиодијагностички услуги по упат на избран лекар“ (РТГ- нативно или контрастно
снимање, ЕХО дијагностика и мамографија) и РДУ-2 „проширен пакет на
радиодијагностички услуги“ (КТ, МНР и други специфични радиодијагностички
процедури).
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажаниот термин од листата на закажани прегледи и
интервенции (Мој Термин)
Пациентот може да биде прегледан и во наредните 7 денови во случај на
оправдано отсуство на лекарот и дефект на апаратот
И: Итен – може да го издаде избраниот лекар или лекар специјалист/
супспецијалист за преглед во случај на животозагрозувачки / итни состојби.
Упатот важи 24 часа од моментот на издавање.
Б: Без термин – пациентот може да биде прегледан во наредните 7 денови од
моментот на издавањето. Упат без закажан термин се издава кога не може да се
закаже термин за редовен упат, во случај на постоење на оправдана медицинска
индикација. Пациентите со упат без закажан термин се прегледуваат, по
завршување на прегледите на осигурениците со редовен специјалистички /
супспецијалистички упат во закажан термин.
9. ИЗВЕШТАЈ – РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ НАОД (ИРДУ)

Резултатите од радиодијагностичките испитувања се издаваат на пропишан образец
ИРДУ.
Напомена: Пациентот е должен во рок од 3 дена по подигнатите резултати да го посети
избраниот лекар со медицинската документација, со цел остварување на правата од
задолжителното здравствено осигурување.
10. УПАТ ЗА СЕРВИСНИ УСЛУГИ (УСУ):
УСУ1. Специјалист/супспецијалист
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон лекар специјалист/супспецијалист за определена специјалистичко
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консултативна здравствена услуга во други јавни здравствени установи за
хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажан термин од листата на термини предвидени за болнички
пациенти – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УСУ2. Дијагностичка лабораторија
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон определена дијагностичка лабораторија за хоспитализирани пациенти.
Пример: Микробиолошка лабораторија, Нуклеарна медицина, Патолошка анатомија
(не за услуги кои се опфатени со ЛУ1 и ЛУ2)
Термин и важност:
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УСУ3. Дијагностичка процедура
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за упатување
кон определена дијагностичка процедура во други јавни здравствени установи за
хоспитализирани пациенти.
Пример: Ехо кај интернист, ЕМГ, ЕЕГ, КСТ и слично (не за процедури кои се опфатени со
РДУ1 и РДУ2)
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажан термин од листата на термини предвидени за болнички
пациенти – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УСУ4. Лабораториски упат
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон определена лабораторија за хоспитализирани пациенти во други јавни
здравствени установи за хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УСУ5. Радиодијагностика
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон определена радиодијагностика во други јавни здравствени установи за
хоспитализирани пациенти.
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Термин и важност:
Р: Редовен - во закажан термин од листата на термини предвидени за болнички
пациенти – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
11. УПАТ ЗА ИНТЕРНИ ИСПИТУВАЊА (УИИ):
УИИ1. Специјалист/супспецијалист
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон лекар специјалист/субспецијалист за определена специјалистичко
консултативна здравствена услуга во својата здравствена установа за определена
специјалистичко консултативна здравствена услуга за хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажан термин од листата на термини предвидени за болнички
пациенти – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УИИ2. Дијагностичка лабораторија
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист
субспецијалист за упатување кон определена дијагностичка лабораторија во својата
здравствена установа за хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УИИ3. Дијагностичка процедура
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон определена дијагностичка процедура во својата здравствена установа за
хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажан термин од листата на термини предвидени за болнички
пациенти – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УИИ4. Лабораториски упат
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон определена лабораторија за хоспитализирани пациенти во својата
здравствена установа за хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
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УИИ5. Радиодијагностика
Овој образец може да го користи лекар специјалист/супспецијалист за
упатување кон определена радиодијагностика во својата здравствена установа за
хоспитализирани пациенти.
Термин и важност:
Р: Редовен - во закажан термин од листата на термини предвидени за болнички
пациенти – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
Б: Без термин – се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.
УИИ6. Интер-одделенски трансфер
Овој образец го користи лекарот специјалист или супспецијалист кога го упатува
осигуреното лице кое е на стационарно лекување од еден болнички оддел за
стационарно лекување на друг болнички оддел во истата здравствена установа.
Термин и важност:
Се издава и важи само додека пациентот е на болничко лекување.

12. БАРАЊЕ ЗА ОБДУКЦИЈА (БО):
Овој образец може да го користи лекар специјалист / супспецијалист /
мртвопроверител за барање до јавни здравствена установа на територијата на Р.
Македонија надлежни за обдукција.
Термин и важност:
Б: Без термин
13. НАОД ОД ОБДУКЦИЈА (НО):
Наодот од обдукција заедно со мислењето и резултатите се издава на пропишан
образец НО.
14. ИЗВЕШТАЈ ОД ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ (ИИМП)
Овој образец го користи лекар од итна медицинска помош за запишување на
податоците за пациентот за анамнеза и наод, дијагноза, аплицирана и препорачана
терапија, како и упатства за понатамошно лекување.
Извештајот од Итна медицинска помош лекарот го предава во здравствена
установа на лекарот кој прв ќе го прегледа пациентот во иднина.
15. ИЗВЕШТАЈ ОД ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ (ИДЛ)
Овој образец го користи лекар од домашно лекување за запишување на
податоците за пациентот за аплицирана терапија.
Извештајот од Домашно лекување лекарот го предава на пациентот на
последниот ден од укажана услуга.
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16. ИЗВЕШТАЈ ОД ДЕЖУРНА СЛУЖБА (ИДС)
Овој образец го користи лекар од дежурна служба за запишување на податоците
за пациентот за анамнеза и наод, дијагноза, аплицирана и препорачана терапија, како
и упатства за понатамошно лекување.
Извештајот од Дежурна служба пациентот го предава во здравствена установа на
лекарот кој прв ќе го прегледа.
17. ИЗВЕШТАЈ - РУРАЛЕН ДОКТОР (ИРЛЗД):
Овој образец го користи рурален лекар за запишување на податоците за
пациентот за анамнеза и наод, дијагноза, аплицирана и препорачана терапија,
издадено боледување, како и упатства за понатамошно лекување.
Извештајот од Рурален лекар пациентот по потреба го предава на избраниот
лекар.
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РБР

ОЗНАКА

ИМЕ

РЕДО
ВЕН

ИТЕН

БEЗ
ТЕРМ
ИН

Р (0)

И (1
или 2)

Б (3)

1

СУ

УПАТ ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО /
СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ /
ИНТЕРСПЕЦИЈАЛИСТИЧК
И ПРЕГЛЕД

1.1

СУ1

Специјалист/супспецијалист

1.2

СУ2

Дијагностичка лабораторија

1.3

СУ3

Дијагностичка процедура

2

СИ

ИЗВЕШТАЈ ОД
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО /
СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ /
ИНТЕРСПЕЦИЈАЛИСТИЧК
И ПРЕГЛЕД

2.1

СИ1

Специјалист/супспецијалист

2.2

СИ1А

2.3

СИ2

Дијагностичка лабораторија

2.4

СИ3

Дијагностичка процедура

3

БУ

БОЛНИЧКИ УПАТ

4

ТХ

УПАТ ЗА ТРАНСФЕР НА
ХОСПИТАЛИЗИРАН
ПАЦИЕНТ

5

ОП

ОТПУСНО ПИСМО

6

ЛУ

ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ

6.1

ЛУ1-а

ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ 1 - А

Б (6)

6.1

ЛУ1-б

ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ 1 - Б

Б (6)

6.3

ЛУ1-в

ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ 1 – В

Б (6)

6.4

ЛУ2

Б (4)

7

ИЛУ

8

РДУ

8.1

РДУ1

8.2

РДУ2

9

ИРДУ

10

УСУ

10.1

УСУ1

ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ – 2
ИЗВЕШТАЈ ЛАБОРАТОРИСКИ НАОД
УПАТ ЗА
РАДИОДИЈАГНОСТИКА
Радиодијагностика – 1 „избран
лекар“
Радиодијагностика - 2
„специјалист/супспецијалист“
ИЗВЕШТАЈ РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ
НАОД
УПАТ ЗА СЕРВИСНИ
УСЛУГИ
Специјалист/супспецијалист

10.2

УСУ2

Дијагностичка лабораторија

ДНЕВНА
БОЛНИЦА

Б (4)
Р (0)

И (1
или 2)

Р (8)

И (7)

Б (3)

Избран лекар Гинеколог

Д (8)

Р (8)

Р (0)

И (2)

Б (3)

Р (0)

И (2)

Б (3)

Р (0)

Б (4)
Б (4)
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10.3

УСУ3

Дијагностичка процедура

Р (0)

Б (4)

10.4

УСУ4

Лабораториски упат

10.5

УСУ5

Радиодијагностика

Р (0)

Б (4)

11

УИИ

11.1

УИИ1

УПАТ ЗА ИНТЕРНИ
ИСПИТУВАЊА
Специјалист/супспецијалист

Р (0)

Б (4)

11.2

УИИ2

Дијагностичка лабораторија

11.3

УИИ3

Дијагностичка процедура

11.4

УИИ4

Лабораториски упат

11.5

УИИ5

Радиодијагностика

Р (0)

11.6

УИИ6

Интер-одделенски трансфер

Р (0)

12

БО

БАРАЊЕ ЗА ОБДУКЦИЈА

13

НО

НАОД ОД ОБДУКЦИЈА

14

ИИМП

15

ИДЛ

16

ИДС

17

ИРЛЗД

Б (4)

Б (4)
Р (0)

Б (4)
Б (4)
Б (4)
Б (6)

ИЗВЕШТАЈ ОД ИТНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
ИЗВЕШТАЈ ОД ДОМАШНО
ЛЕКУВАЊЕ
ИЗВЕШТАЈ ОД ДЕЖУРНА
СЛУЖБА
ИЗВЕШТАЈ ОД РУРАЛЕН
ЛЕКАР

0 Регуларен/Со термин,
1 Итен случај,
2 Итен случај 24 часа,
3 Без термин 7 дена,
4 Без термин 1 година,
6 Без термин 30 дена,
7 Итен болнички 1 година,
8 Регуларен болнички 1 година
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