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Воведен говор на М-р Маја Парнарџиева Змејкова, директор на ФЗОМ по повод вториот 

годишен ДСГ форум на 14.06.2011 година во деканатот на Медицински факултет- Скопје.  

 

Почитуван министер, заменик министер  

Почитувани директори на здравствените институции, 

Почитувани професори, 

Почитувани претставници на Светска Банка и Светска здравствена организација, 

 

Драги гости, дами и господа 

 

Дозволете во името на Фондот за здравствено осигурување на Македонија да Ве поздравам 

и да Ви посакам добредојде на вториот по добредојде на вториот по добредојде на вториот по добредојде на вториот по ред годишен Форумред годишен Форумред годишен Форумред годишен Форум за Дијагностичко Сродни 

Групи. 

 

Верувам дека како и на првиот Форум, така и денес ќе се развие плодна дискусијаплодна дискусијаплодна дискусијаплодна дискусија и при 

тоа ќе ги споделиме искуствата од заедничкото работење во изминатиот период. 

 

На почеток, исто како и пред една година би сакала да го потенцирам значењето на овој да го потенцирам значењето на овој да го потенцирам значењето на овој да го потенцирам значењето на овој 

проект за македонското здравство. проект за македонското здравство. проект за македонското здравство. проект за македонското здравство. Овој метод за евиденција и финансирање на 

болничката здравствена заштита придонесува кон стандардизирање на медицинските стандардизирање на медицинските стандардизирање на медицинските стандардизирање на медицинските 

терапевтски постапкитерапевтски постапкитерапевтски постапкитерапевтски постапки кои се вршат за секоја дијагноза со плаќање по просечни трошоци плаќање по просечни трошоци плаќање по просечни трошоци плаќање по просечни трошоци 

направени за здравствената услуга во било која здравствена установа. направени за здравствената услуга во било која здравствена установа. направени за здравствената услуга во било која здравствена установа. направени за здравствената услуга во било која здравствена установа.     

 

Соодветно на пристапот, особено значајно е да се истакне дека сите установи треба да да да да 

работат на подготовка на стандардите во нивните дејностиработат на подготовка на стандардите во нивните дејностиработат на подготовка на стандардите во нивните дејностиработат на подготовка на стандардите во нивните дејности во вид на носење на 

протоколи и клинички патеки како единствен начин да се обезбеди квалитетна 

здравствена услуга. Единствено со нивна примена може да се обезбеди еднаков пристап за 

сите пациенти, намалување на разликите во различните болници и подобрување на 

очекуваниот исход на лекувањето. Само на тој начин може да се промовира ефикасно 

лекување и нега на пациентот врз основа на медицината базирана на докази.   

 

Со носење на стандардите за лекување на определени групи на пациенти односно 

заболувања, не само што ќе се обшто ќе се обшто ќе се обшто ќе се обезбеди поквалитетна услуга туку истовремено и езбеди поквалитетна услуга туку истовремено и езбеди поквалитетна услуга туку истовремено и езбеди поквалитетна услуга туку истовремено и 

подобра информација за текот на лекувањетоподобра информација за текот на лекувањетоподобра информација за текот на лекувањетоподобра информација за текот на лекувањето, постапките кои се неопходни да се 

направат, лекарствата и ангажираноста на останатите ресурси. На овој начин, полесно ќе 

можат да се планираат здравствените услуги и во нивниот обем и во нивната вредност.  

 

Да ве потсетам,покрај обврската за изработка на два протоколидва протоколидва протоколидва протоколи годишно во вашите 

договори од 1 април 2011 година вклучена е и обврската за носење на најмалку 4 носење на најмалку 4 носење на најмалку 4 носење на најмалку 4 

клинички патеки на годишно нивоклинички патеки на годишно нивоклинички патеки на годишно нивоклинички патеки на годишно ниво, една на секое тромесечје, коишто треба да се 
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доставуваат до Фондот и Министерството за здравство за првите 4 најчести дијагнози 

согласно последниот годишен ДСГ извештај.  

 

Годишниот ДСГ извештај за 2010 година е објавен на веб страницата на ФоднотГодишниот ДСГ извештај за 2010 година е објавен на веб страницата на ФоднотГодишниот ДСГ извештај за 2010 година е објавен на веб страницата на ФоднотГодишниот ДСГ извештај за 2010 година е објавен на веб страницата на Фоднот е 

достапен за сите заинтересирани лица, со што можете и самите да со што можете и самите да со што можете и самите да со што можете и самите да ги споредувате 

податоците на вашите установи со цел: 

- да определите приоритети за носење на клинички патеки согласно најчестите 

дијагнози,  

- да го оцените вашето работење во 2010 наспроти 2009 година 

- да ја анализирате вашата установа во споредба со другите установи 

- да планирате услуги и ресурси за наредниот период 

- да обезбедите развој на нови здравствени услуги.  

 

Да се вратиме малку назад, воведувањето на ДСГ со сите подготвителни постапки 

интензивно започна во 2008 година, а веќе од 2009 година истиот беше ставен во целосна 

употреба, за денес да располагаме со податоци за болнички здравствени услуги за денес да располагаме со податоци за болнички здравствени услуги за денес да располагаме со податоци за болнички здравствени услуги за денес да располагаме со податоци за болнички здравствени услуги за 

период од 2 и пол години.период од 2 и пол години.период од 2 и пол години.период од 2 и пол години.  

 

Македонија успеа во многу краток временски период да го воспостави системот во во многу краток временски период да го воспостави системот во во многу краток временски период да го воспостави системот во во многу краток временски период да го воспостави системот во 

целост: целост: целост: целост: од развојот на сопствениот софтвер „ДСГ групер“, начинот на фактурирање до 

Фондот, обезбедување на статичка и теренска контрола на ДСГ кодирањето, ревизија на 

сите цени во согласност со условите во Македонија, измени во софтверот согласно 

потребите на болниците и Фондот, како и следење на ДСГ услуги на редовно квартално и 

годишно ниво.  

 

Она што не прави различни од другите земји во регионот (кои имаат само копија на 

индексите и кодовите од Австралискиот модел) е дека ДСГ методологијата ние постојано ДСГ методологијата ние постојано ДСГ методологијата ние постојано ДСГ методологијата ние постојано 

ја унапредувамја унапредувамја унапредувамја унапредуваме е е е и прилагодуваме кон условите во нашата земја и согласно нашиот 

здравствен систем. 

 

Покрај 51 здравствена устнова почнувајќи од четвртиот квартал 2010 Груперот го од четвртиот квартал 2010 Груперот го од четвртиот квартал 2010 Груперот го од четвртиот квартал 2010 Груперот го 

користат и 4користат и 4користат и 4користат и 4----те психијатриски болници како и двете приватни болниците психијатриски болници како и двете приватни болниците психијатриски болници како и двете приватни болниците психијатриски болници како и двете приватни болници за 

кардиоваскуларните интервенции, а од вториот квартал 2011 година и двете приватнии двете приватнии двете приватнии двете приватни 

болници за очната хирургија.   

 

Од почетокот во 2009 година до денес, ревидирани се сите цени барем еднашревидирани се сите цени барем еднашревидирани се сите цени барем еднашревидирани се сите цени барем еднаш. Имено, во 

јануари 2010 година се ревидирани сите ДСГ цени врз база на податоците за 

фактурираните услуги од јавните здравствени установи кон Фондот. Потоа од мај 2010 до 

денешниот ден, дополнително се анализирани и корегирани уште 56 цени.  
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Од корегираните цени 39 се корегирани до февруари39 се корегирани до февруари39 се корегирани до февруари39 се корегирани до февруари    2011 година, додека останатите 17 2011 година, додека останатите 17 2011 година, додека останатите 17 2011 година, додека останатите 17 

цени се корекции по предлог на јавните здравствени установицени се корекции по предлог на јавните здравствени установицени се корекции по предлог на јавните здравствени установицени се корекции по предлог на јавните здравствени установи по доставениот допис од 

Фондот до сите здравствени установи најдоцна до 15 февруари 2011 година да се достават 

барања за измена на референтни цени за здравствените услуги.   

 

Вкупно 29 установи доставија свои предлози, од кои од 11 установи беа за различни ДСГ 

услуги. Од 11 установи разгледани се барања на 6 установи Од 11 установи разгледани се барања на 6 установи Од 11 установи разгледани се барања на 6 установи Од 11 установи разгледани се барања на 6 установи и нивните цени се 

корегирани и стапени во сила, а во најголем дел се однесуваат на кардиологија, Окардиологија, Окардиологија, Окардиологија, ОРЛ, РЛ, РЛ, РЛ, 

максилофацијална, неврохирургија и дигестивна хирургијамаксилофацијална, неврохирургија и дигестивна хирургијамаксилофацијална, неврохирургија и дигестивна хирургијамаксилофацијална, неврохирургија и дигестивна хирургија....    

 

Предлозите за цени од останатите 5 здравствени установи за ДСГ цените, вклучително 

барањата од ортопедија, психијатрија и инфективна, во моментов се разгледуваат и во 

најголем дел ќе бидат решени до крај на месецот јуни. 

 

Сите цени постојано се предмет на анализиСите цени постојано се предмет на анализиСите цени постојано се предмет на анализиСите цени постојано се предмет на анализи и ревидирање врз основа на доставените 

барања од здравствените установи и анализи од страна на стручните служби на Фондот. 

Исто така, како дел од подобрувањето на системот воведен е еден нов ДСГ код за 

трахеотомија во 2010 година, додека во подготовка се уште 4 нови кодови. 

 

Од април 2011 год Фондот воведе и соодветно вреднување на терцијарното ниво на соодветно вреднување на терцијарното ниво на соодветно вреднување на терцијарното ниво на соодветно вреднување на терцијарното ниво на 

здравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштита преку воведување на терцијар при определување на договорените 

надоместоци на клиниките. Исто така, за стимулирање на одредени услуги и активности 

како што се трансплантација на бубрези и црниот дроб и третман на катаракта со фако 

метода во новите договори од 1 април 2011 година воведени се и условни надоместоци за 

овие здравствени услуги.  

 

Со сите овие мерки Фонд ги подобрува условите за функционирање на здравствениот овие мерки Фонд ги подобрува условите за функционирање на здравствениот овие мерки Фонд ги подобрува условите за функционирање на здравствениот овие мерки Фонд ги подобрува условите за функционирање на здравствениот 

системсистемсистемсистем што најмногу треба да го почувствуваат осигурениците преку добивање на 

квалитетни и навремени здравствени услуги. 

 

Како резултат на првиот форум одржан пред една година, подготвивме акциски планакциски планакциски планакциски план за 

постојано надградување на системот. Денес со задоволство ви презентирам дека преку 

заедничка работа, чекорите и проектите во него за 2010/2011 година се во најголем дел 

реализирани. Би ги напоменала неколку од активностите во подобрување на системот: 

 

- Воведени факсимили во груперотВоведени факсимили во груперотВоведени факсимили во груперотВоведени факсимили во груперот со што се овозможува следење на пациентите по 

лекарот кој бил надлежен за неговото лекување, 

- Воведена е унифицирана евиденција на услугите по одделенија во секоја Воведена е унифицирана евиденција на услугите по одделенија во секоја Воведена е унифицирана евиденција на услугите по одделенија во секоја Воведена е унифицирана евиденција на услугите по одделенија во секоја 

здравствена устанздравствена устанздравствена устанздравствена установаоваоваова 

- Олеснет е начинот на фактурирање на трансферитеОлеснет е начинот на фактурирање на трансферитеОлеснет е начинот на фактурирање на трансферитеОлеснет е начинот на фактурирање на трансферите меѓу клиниките со 

овозможување за различни дијагнози да се фактурира директно до Фондот 
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- Воведена е обврска за сите здравствени установи да склучуваат договори за да склучуваат договори за да склучуваат договори за да склучуваат договори за 

сервисните услуги со други ЗУсервисните услуги со други ЗУсервисните услуги со други ЗУсервисните услуги со други ЗУ и на тој начин ги регулираат меѓусебните права и 

обврски, начинот на меѓусебно плаќање и цени за услуги кои не смеат да ги 

надминуваат референтните цени на ФЗОМ,  

 

- Болниците можат да ги видат описите на процедурите и дијагнозитеможат да ги видат описите на процедурите и дијагнозитеможат да ги видат описите на процедурите и дијагнозитеможат да ги видат описите на процедурите и дијагнозите кои ги 

кодираат 

 

- Се зголемува бројот Се зголемува бројот Се зголемува бројот Се зголемува бројот на протоколина протоколина протоколина протоколи за здравствени услуги 

 

Дополнително, Фондот планира во наредниот период да подготви унифицирано да подготви унифицирано да подготви унифицирано да подготви унифицирано 

упатство упатство упатство упатство за фактурирање на сите здравствени услуги со цел сите постојни упатства, 

обрасци, дадените појаснувања и известувања да се најдат на едно место и на тој начин да 

ја олесни комуникацијата и унифициран начин на искажување на услугите во сите 

здравствени установи. 

 

Се разбира, ДСГ е систем кој бара постојано надградување, но и искористување. 

Надградување од страна на Фондот, а и по барање на здравствените установи. А, 

искористување на ДСГ системот треба да биде од страна на: 

-менаџерите на здравствените установи, за споредба и подобрување на ефикасноста 

 -професорите и медицинскиот факултет и институтот за јавно здравје за научни цели,  

-министерството за здравство за водење на здравствената политика и зајакнување на 

стручниот надзор  

-Фондот во процесот на купување на услугите 

 

 

ДСГ системот не е цел за себе, туку една од многуте алатки во еден здравствен систем ДСГ системот не е цел за себе, туку една од многуте алатки во еден здравствен систем ДСГ системот не е цел за себе, туку една од многуте алатки во еден здравствен систем ДСГ системот не е цел за себе, туку една од многуте алатки во еден здравствен систем 

кој помага постепено да се подобркој помага постепено да се подобркој помага постепено да се подобркој помага постепено да се подобруваат перформансите на целото здравство, но со уваат перформансите на целото здравство, но со уваат перформансите на целото здравство, но со уваат перформансите на целото здравство, но со 

инволвираност и посветеност од страна на сите институции.инволвираност и посветеност од страна на сите институции.инволвираност и посветеност од страна на сите институции.инволвираност и посветеност од страна на сите институции.    

Искуството од минатиот Форум, Вашата се` поголема вклученост во системот и плодната 

соработка во изминатата година, ми даваат за право да верувам дека информациите, 

искуствата и идеите што ќе ги размениме ќе бидат во интерес на понатамошното што ќе ги размениме ќе бидат во интерес на понатамошното што ќе ги размениме ќе бидат во интерес на понатамошното што ќе ги размениме ќе бидат во интерес на понатамошното 

развивање на ДСГ системот во Македонија.развивање на ДСГ системот во Македонија.развивање на ДСГ системот во Македонија.развивање на ДСГ системот во Македонија. 

 

Ви посакувам успешна работа. 

Ви благодарам на вниманието. 


