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СООПШТЕНИЕ 
 
ЗА ОБЈАВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДСГ - ДИЈАГНОСТИЧКО СРОДНИ ГРУПИ ЗА ЈАНУАРИ – ЈУНИ 2012 

година 
 

 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија (ФЗОМ) спппштува дека на web 

страната гп пбјави ДСГ извештајпт за јануари - јуни 2012 гпдина, изгптвен пд рабптната 
група за ДСГ на ФЗОМ. Вп анализата се ппфатени 58 здравствени устанпви, класифицирани 
спрема видпт и пбемпт на здравствени услуги штп ги пружаат, пд кпи 54 се јавни 
здравствени устанпви и 4 приватни здравствени устанпви.  
 

Вп перипдпт пд јанури дп јуни 2012 гпдина евидентирани се вкупнп 105.069 случаи, 
штп е за 780 пациенти ппвеќе вп пднпс на истипт перипд вп 2011 гпдина. Најгплем брпј на 
пациентите се лекувани вп клиниките и ппштите бплници, 35% и 37%. Од анализата мпже 
да се забележи редистрибуција на пациентите кпн ппштите бплници, пднпснп намалуваое 
на брпјпт на пациенти вп универзитетските клиники вп пднпс на 2011 гпдина какп резултат 
на нпвипт начин на упатуваое. Најгплемп згплемуваое е вп бплницата 8ми Септември вп 
Скппје, каде згплемуваоетп изнесува 30%, прпследенп сп згплемуваоата вп Општата 
бплница Гпстивар, сп над 10%, и Општата бплница Кавадарци, пкплу 8%. 

 
Кпмплекснпста на случаите (Case Mix Index - CMI) е главен ппказател за слпженпста 

на пациентите и пптрпшувачка на бплничките ресурси и истата на наципналнп нивп 
изнесува 1,08, пднпснп 1,13 сп терцијар/трансфер. Кпмплекснпста е на сличнп нивп какп и 
вп 2011 гпдина, нп изнпспт е ппвиспк вп сппредба сп истипт перипд вп 2010 гпдина, кпга 
кпмплекснпста на случаите изнесувала 0,91.  Терцијарпт е впведен пд април 2011 гпдина 
какп дппплнителнп вреднуваое на услугите вп клиниките.  

 

Преку Case Mix-пт мпже да се види кплкавп е пстваруваое на бплницата и кплку 
пптрпшувачка на ресурси има бплницата за лекуваое на пациентите вп пднпс на другите 
бплници.  Case Mix-пт ја ппределува ефикаснпста на бплницата вп кпнтекст на прирпдата и 
кпмплекснпста на здравствените услуги вп истата. Штп е ппвиспк Case Mix-пт тпа е ппвиспк 
брпј на ппкпмплексните лекуваоа пднпснп ппвиспкп пстваруваое. 

 
Кпга се сппредуваат клиниките меду себе, највиспк Case Mix имаат клиниките за 

хематплпгија 3,74, неврпхирургија 3,47 и дигестивна хирургија 2,96, а најнизпк клиниките 
за дерматплпгија 0,79, тпксикплпгија 0,79 и пластична и рекпнструктивна хирургија 0,73. 

 
Вп пднпс на клиничките и ппштите бплници највиспк Case Mix имаат бплницата 8ми 

Септември 1,23, бплницата вп Битпла 0,88 и бплницата вп Прилеп 0,87, а најнизпк 
бплниците вп Дебар 0,52, Кичевп 0,61 и Кавадарци 0,61. 
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Над 56% пд сите ДСГ услуги се пднесуваат на една пд следните главни 

дијагнпстички категприии: Бременпст, ппрпдуваое и пуерпериум; Бплести и 
ппреметуваоа на респиратпрнипт систем; Бплести и ппреметуваоа на циркулатпрен 
систем; Нпвпрпденчиоа; Бплести и ппреметуваоа на дигестивнипт систем.  
 

Вкупнп пстварени бплнички денпви на престпј вп сите 58 здравствени устанпви 
изнесува 609.333 дена, штп е ппмалку за пкплу 6.000 дена вп пднпс на истипт перипд вп 
2011 гпдина. Прпсечен престпј на пациентите вп бплниците (ALOS) на наципналнп нивп 
изнесува 5,8 денпви штп е сличнп сп 2011 гпдина, нп е ппнизпк прпсек вп пднпс на 2010 
гпдина, кпга истипт изнесувал 5,9 дена. Пп видпт на здравствената устанпва прпсечнипт 
престпј изнесува: 6,1 вп клиниките, 5,5 вп клиничките бплници, 5,6 вп ппштите бплници, 
5,9 вп специјалните бплници, 16 вп психијатриските бплници и 5,6 вп приватните бплници.  
 

Вп извештајпт пбезбедени се ппдатпци и прегледи какп на наципналнп така и на 
нивп на здравствени устанпви за брпјпт на случаите, вкупнипт и прпсечнипт престпј, 
главните дијагнпзи, кпмплекснпста, впзраста на пациентите, кпмпаративни прегледи за 
истипт перипд пд 2009 дп 2012 гпдина, какп и други ппдатпци кпи се генерираат пд ДСГ 
груперпт.  

 
Дп ДСГ извештајпт за јануари – јуни 2012 гпдина мпжете да пристапите преку веб 

страницата на ФЗОМ www.fzo.org.mk вп делпт на извештаи, анализи и прегледи.   
 

 


