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Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

Дата: 14.06.2011    
    

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА    
ВТОР ГОДИШЕН ДСГ ФОРУМ ВТОР ГОДИШЕН ДСГ ФОРУМ ВТОР ГОДИШЕН ДСГ ФОРУМ ВТОР ГОДИШЕН ДСГ ФОРУМ ----    2011 ГОДИНА2011 ГОДИНА2011 ГОДИНА2011 ГОДИНА    

    
    Оваа година ФЗОМ организира втор годишен ДСГ форум на 14 јуни 2011 година во 

амфитеатарот на Медицинскиот факултет на кој се поканети претставници од сите 

инволвирани страни во ДСГ системот на Р. Македонија: ДСГ координатори од 

болниците/клиниките, ДСГ кодери од болниците/клиниките, лекари и професори од 

болниците/клиниките, претставници од Министерството за здравство, СЗО, Светска банка 

и ФЗОМ. На форумот ФЗОМ го презентира ДСГ извештајот за 2010 година во кој покрај 

јавните здравствени устанви за прв пат ќе се најдат и 2 ПЗУ кои работат според ДСГ 

методологијата. Како и на првиот ДСГ форум и оваа година очекуваме плодни дискусии и 

презентации од учесниците како и споредба на 2009 спрема 2010 година но и споредба 

помеѓу самите ЈЗУ и споредба со земјите во регионот. 

 ДСГ методологијата во Р. Македонија беше имплементирана за рекордно кратко 

време и се покажа меѓу другото и како огромна база на податоци од која секојдневно 

ФЗОМ, МЗ, Институт на јавно здравје на РМ и сите болници можат да добиваат податоци и 

да прават различни анализи и планови согласно нивните потреби. Со воведувањето на ДСГ 

методологијата којашто се применува повеќе од 2 години за акутни хоспитализирани 

пациенти, конечно се обезбедија податоци за број, вид и тип на хоспитализации како и 

податоци за дијагнози и престој за пациентите во здравствениот систем.  

 Врз база на овие податоци, Фондот подготви втор годишен извештај во кој се 

направени компаративни прегледи за сите болнички установи за 2010 година и нивната 

споредба со 2009 година. Фондот очекува овие извештаи да им послужат на менаџерите и 

стручњаците во областа на здравство да анализираат и планираат здравствени услуги како 

и подобро да ги управуваат материјалните и човечките ресурси во нивните установи. 

 Генерални трендови кои се воочиваат во годишниот извештај 2010 година се 

следниве: 

- Зголемување на Зголемување на Зголемување на Зголемување на CMI(case mix index)CMI(case mix index)CMI(case mix index)CMI(case mix index) претставува зголемувањето на комплексноста 

на случаевите т.е во Клиниките се обавуваат посложени интервенции. Национален 

CMI индекс изнесува 0,90,90,90,94444    , што е зголемување во однос на 0.88 во 2009 година. 

- Просечен престој на пациентите во болницитеПросечен престој на пациентите во болницитеПросечен престој на пациентите во болницитеПросечен престој на пациентите во болниците    на национално ниво, изнесува 5,9 

денови и покажува намалување во однос на  истиот период 2009  кога просечниот 

ден на лежење изнесуваше 6,25 денови. 

- Намалување на грешките при кодирање Намалување на грешките при кодирање Намалување на грешките при кодирање Намалување на грешките при кодирање –––– Подобрувањето на кодирањето е 

евидентно во целиот систем и како пример во само една ДСГ група P67C 
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Новороденче, тежина при прием >2499 g  има намалување од 8 процентни поени(од 

37% на 29%). Практично повеќе не се појавуваат таканаречените „error“ ДСГ групи од 

155 ДСГ во  2009 на 28 во 2010 година. 

-  Споредба помеѓу одделите во различни болнициСпоредба помеѓу одделите во различни болнициСпоредба помеѓу одделите во различни болнициСпоредба помеѓу одделите во различни болници----    оваа новина е воведена со цел 

да ЈЗУ можат да се споредуваат не само според вкупните остварувања туку и спрема 

одделите.  

 ФЗОМ останува посветен кон континуирана надградба на ДСГ методологијата 

согласно развојот на овој систем во светските рамки и неговата правилна и ефикасна 

примена. Не само со издавање на годишни извештаи туку и обезбедување на податоци за 

споредба по ЈЗУ и покренување на научни дебати и меѓународна споредба. 

Р.Македонија до пред неколку години беше само следбеник во системите на 

здравството и здравственото осигурување но денес може да се пофали дека на полето на 

ДСГ методологијата е многу понапред од многу земји од регионот.    

     

Во прилог на соопштението Ви испраќам и кратки извадоци од ДСГ извештајот за 

2010 година. Презентациите од сите учесници  ќе можете да ги превземете од web 

страницата на ФЗОМ-  www.fzo.org.mk         

 

   Бранко Аџигогов  

 Портпарол 


