
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Почитувани, 

Ве известуваме дека на Институтот за микробиологија и паразитологија при 
Медицински факултет во Скопје, се изведува молекуларна детекција на 
вирусни предизвикувачи на респираторни инфекции со три теста:  

1. Тест за детекција само на SARS CoV 2 вирус 
 

2. Тест за детекција на: SARS CoV 2, Influenza А вирус и Influenza В вирус  
 

3. Тест за детекција на SARS CoV 2 вирусот истовремено со 15 други 
вирусни причинители на акутни респираторни инфекции: Influenza А 
virus, Human parainfluenza virus type 2, Human bocavirus, Human 
respiratory syncytial virus, Human adenovirus, Human coronavirus OC43, 
Human parainfluenza virus type 1, Human metapneumovirus, Human 
parainfluenza virus type 4, Influenza В virus, Human coronavirus 229E, 
Human rhinovirus, Human coronavirus HKU1, Human coronavirus NL63, 
Human parainfluenza virus type 3.  

Примероци кои се соодветни за наведените испитувања: 

• Назофарингеален брис 
• Орофарингеален брис 

Забелешка: Со цел да се добијат подобри резултати, препорачливо е да се 
испратат двата бриса (Назофарингеален и Орофарингеален брис) за едно 
испитување.  

НАЗНАЧУВАЊЕ НА АНАЛИЗАТА ВО УПАТОТ 

Во зависност од анализата која ќе ја побарате, Ве замолуваме, во упатот јасно 
и концизно да наведете:  

1. Молам испитување за SARS CoV 2 со PCR  

2. Молам испитување за SARS CoV 2, Influenza A и Influenza B, со PCR 



3. Молам испитување за SARS CoV 2 и 15 други вирусни причинители со 
PCR    

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ 

За анализите ќе биде наплатена 10% партиципација од цените кои се 
одобрени од фондот за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија.  

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ И ПРИМЕРОЦИ  

Ве информираме дека приемот на пациенти и примероци ќе се обавува секој 
работен ден и сабота од 08.30 до 14.00 часот.  

ИЗДАВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ  

Резултатите од извршените анализи ќе можат да бидат подигнати следниот ден 
од 08.30 до 14.00 часот.  

Телефон за контакт:  078 433 423 

Со почит   

 
 

Раководител на Лабораторијата за 
молекуларна дијагностика при 

Институтот за микробиологија и 
паразитологија   

 
Проф. д-р Елена Трајковска Докиќ  

       


