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Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија
До: - ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
Скопје
- Подрачна служба на ФЗОМ - Скопје
Дата: 25 .11.2011година

Предмет:
Известување за начинот на кодирање и фактурирање на
здравствени услуги за осигурените лица со туберкулоза третирани во
болнички услови (стационар)

Почитувани,
Ве известуваме дека во Службениот весник на РМ број 99 од
22.07.2011 година се објавија референтни цени за лекување на акутни
случаи на туберкулоза во болнички услови (стационар), кои произлегоа
според медицината базирана на докази и специфичниот начин на
лекување на овие пациенти во ЈЗУ во Република Македонија. Со таа
одлука се објавија 3 референтни цени:
1. ТБЦ1 Акутна туберкулоза со завршено лекување до 31 ден
2. ТБЦ2 Акутна туберкулоза со завршено лекување од 32 до 61 ден
3. ТБЦ3 Акутна туберкулоза со завршено лекување за повеќе од 62
дена
Со тоа се менува начинот на фактурирање на овој вид извршени
здравствени услуги на осигурените лица, тие веќе нема да се кодираат
според ДСГ методата туку ќе се фактурираат според горенаведените
референтни цени, слично како специјалистичките пакети..
Извршените здравствени услуги , согласно утврдените референтни
цени се искажуваат во Пресметка која е во прилог на дописот.
Фактурирањето за извршените здравствени услуги се врши според
постојното Упатство за фактурирање на здравствени услуги во болничка
здравствена заштита, како останати болнички здравствени услуги.
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Ова важи за ЈЗУ кои се регистрирани и имаат услови за болничко
третирање на осигурените лица со овој вид на заболување (Институтот
за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје, Специјална болница
за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново – Велес, Специјална
болница за белодробни заболувања и ТБЦ Лешок- Тетово , Институт по
белодробни заболувања кај децата - Козле, Скопје и Клиничка болница
Битола)
Одлуката за новите референти цени е во примена од 8-от ден по
излегување во Службениот весник.

