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                  Сектор контрола 

 

Д о: ЈЗУ  ________________ 

                   

Д ата: 19.03.2010 

 

 

 
П редм ет: Известувањ е за начинот на кодирањ е и ф актурирањ е на    

                      болничките здравствени услуги за пациентите кои се на    

                       хронична дијализа 

    
 

 

П очитувани,  

 

 

Ф ондот за здравствено осигурувањ е на Македонија со цел да се отстранат 

нејаснотиите околу кодирањ ето на пациентите кои се на хронична дијализа, а 

користат други болнички здарвствени услуги Ве известува за следното: 

 

1. Кога пациент кој е на хроничен дијализен третм ан ќе се прим и во 

болница за пруж ањ е на други болнички здравствени услуги, за него се 

изготвува Д СГ според правилата за кодирањ е за конкретниот прием , 

но без наведувањ е на процедурата за дијализа според Д СГ. 

Хроничниот дијализен третм ан се ф актурира до Ф ондот според  

цената утврдена од страна на Ф ондот. П р. П ациент кој е на хроничен 

дијализен третм ан , а се прим а за операција на слепо црево тогаш  при 

Д СГ кодирањ ето како прим арна дијагноза се внесува акутен 

апендицит, а како секундарна не се внесува хронична бубреж на 

инсуф ициенција. П ри кодирањ ето на проецедурите се внесува 

операцијата и сите останати процедури, освен дијализата . ЈЗУ  кај која 

ќе се оствари хроничниот дијализен третм ан (односно одделот за 

дијализа при опш тите болници), истата ќе ја кодира како ЕД Б и ќе ја  

ф актурира со интерклинички односно интерболнички упат според 

реф ерентната цена на Ф ондот. Ф актурата за дијализата ЈЗУ  да ја 

достави до П одрачната служ ба на Ф ондот. 
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2. А ко пациентот не е на хроничен дијализен третм ан, но во текот на 

лекувањ ето се јави акутна бубреж на инсуф ициенција, тогаш  при 

кодирањ ето по Д СГ акутната бубреж на инсуф ициенција ќе се внесе 

како прим арна или секундарна дијагноза (според правилата за 

кодирањ е), како и процедурата за дијализа. ЈЗУ  кај која ќе се оствари 

дијализата истата ќе ја ф актурира како сервисна услуга со 

интерклинички или интерболнички упат, според реф ерентната цена 

утврдена од Ф ондот до болницата, односно клиниката која го 

испратила пациентот, но не и до Ф ЗОМ. А ко дијализата се остварува на 

одделение кое е во склоп на болницата, таа ќе биде дел од Д СГ 

ф актурата и не треба посебно да се ф актурира . 

 

 

 

 

Изготвил: д-р Игор Н еловски _____________ 

Одобрил: д-р А на П етрова  ________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           П о овластувањ е 

           Д иректор,                                                          бр. 04-2770/1 од 19.02.2010 год. 

М-р  Маја П арнарџиева Зм ејкова                                     Л азар Трајчев  

 

 

 

                                                                           


