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Предмет: И звестувањ е за начинот на кодирањ е и ф актурирањ е на 

болнички здравствени услуги за пациенти третирани во дневна болница 

и стационар 

 

 

 

 

Почитувани, 

Поради нејаснотиите за начинот на прикаж увањ е на пациентите кои се 

третираат во дневна болница, а потоа се хоспитализираат или обратно, 

Ф ЗОМ  Ве известува за следното: 

 

 

- ЈЗУ  од болничка здравствена заш тита треба добро да проценат 

дали пациентот ќе се лекува во дневна болница или во 

стационар. Во исклучителни случаи кога доаѓа до влош увањ е 

на состојбата на пациентот лекуван во дневна болница и тој се 

хоспитализира, по исписот се кодира по Д СГ за периодот кога 

бил хоспитализиран (леж ечки болен), но се внесуваат и 

процедурите направени во дневна болница. Во историјата на 

болест задолж ително треба да се евидентираат и деновите од 

дневна болница и да има доказ за изврш ените процедури. 

Ц елокупното лекувањ е се реализира со еден болнички упат и 

на пациентот еднаш  му се наплаќа партиципација. 

 

- Пациент лекуван во стационар, а потоа преф рлен во дневна 

болница се кодира само по Д СГ за период кога бил 

хоспитализиран (леж ечки болен), без дополнително 

прикаж увањ е на трош оците на лекувањ е во дневна болница 

бидејќи Д СГ кодот покрива трош ок за заврш ено лекувањ е. 
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И зготвил: д-р Н аташ а Велкова 

Согласен: д-р И гор Н еловски 

Одобрил: Раководител на одделение за контрола д-р А на Петрова 

 

 

 

 

Д иректор      По овластувањ е 

М аја Парнарџиева Змејкова  број 04-2770/1 од 19.02.2010год. 

      Л азар Трајчев 


