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СООПШТЕНИЕ 
 
 

Во рамките на Форумот на здравствените фондови од регионот кој што се 
одржува деновиве во Охрид, се одржа сесија посветена на ДСГ (дијагностичко 
сродни групи) имплементацијата и подобрувањата во болничкиот ДСГ систем, на 
која што земаа учество директорката на ФЗОМ м-р. Маја Парнарџиева-Змејкова, 
Директорот на словенечкиот фонд д-р. Само Факин и директорот на хрватскиот фонд 
д-р. Тихомир Стризреп. 
 

Тројцата директори имаа посебни презентации за искуствата, реформите и 
развојот на ДСГ системот, кој што веќе нормално функционира во овие 3 држави. 
Притоа од изнесените податоци може да се направи споредба помеѓу 
имплементацијата на ДСГ во Македонија, Словенија и Хрватска. 
 

Во Словенија веќе 100% финансиските средства за болнички третираните 
пациенти се исплаќаат по овој систем (после 5 години имплементација), а кон ова 
целосно имплементирање на исплаќање по ДСГ се тежнее постепено да се воведе и 
во Хрватска и во Македонија. 
 

Заедничкиот заклучок од сите три држави е дека споредено со предхониот 
систем каде што било 100% плаќање по буџети на ЈЗУ, со воведувањето на 
плаќањето по ДСГ, здравствените услуги и здравствената заштита на пациентите се 
неколкукратно подобрени. Просечниот болнички престој во сите држави е намален, 
листите на чекање за некои специфични интервенции се исто така намалени, 
бидејќи со ДСГ системот јавните здравствени установи се плаќаат по дијагноза, а не 
по денови во кои што пациентот е болнички третиран. Во моментов во Македонија 
просечниот болнички просек изнесува 6,25 денови, во Хрватска околу 7,5 денови а 
во Словенија 4,5 денови, додека во минатото просекот бил над 8 денови по пациент. 
 
 На крај се заклучи дека ДСГ системот е една од најдобрите реформи 
спроведени во здравството во овие 3 држави, за што сведочат и другите развиени 
земји кои што работат по овој систем, а и другите држави од Балканот и регионот кои 
што се подготвуваат за воведување на ДСГ (Турција, Србија, Црна Гора), а исто така 
и некои земји од ЕУ (Литванија планира да го воведе во 2012). Македонија се покажа 
како исклучително успешна при спроведувањето на ДСГ проектот, бидејќи иако 
последни го започнавме од оваа тројка на држави, денес рамо до рамо го 
спроведуваме во практиката, и веќе имаме мерливи параметри кои што не 
отстапуваат од параметрите на Словенија и Хрватска. 
 
 Со ДСГ се овозможи да се форимира централна база на сите здравствени 
услуги во Македонија за болничките пациенти, и споредливост помеѓу болниците од 
аспект на: ефикасност, сложеност на здравствени услуги, нивна диверзифицираност 
и искорисистеност на капацитетите. За првпат се овозможи, ДСГ покрај алатка за 
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финансирање да стане и алатка за креирање на здравствената политика од страна 
на надлежните институции, и алатка за микро менаџмент во самите болници. 
  
 Македонија, Хрватска и Словенија се свесни дека ДСГ е еден комплекесен 
проект кој треба постојано да се развива. Ова бара постојано подобрување и 
усовршување од година во година со вклученост на сите инволвирани иснтитуции. 


