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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
Нови референтни цени на здравствени услуги  

 
 
 
На почетокот на годината, ФЗОМ побара од здравствените установи да достават 

предлози за нови и измена на постојните референтни цени на здравствени услуги со цел да 
обезбеди можност за искажување и соодветно вреднување на сите здравствени услуги на ниво 
на специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита. По разгледување на 
доставените барања ФЗОМ предложи нов сет на измени во референтните цени на здравствени 
услуги кои се усвоени и објавени во Службен весник бр. 99 на 22 јули 2011 година, според 
одлуката дел стапуваат на сила на 22.07.2011 година а дел од 30.07.2011 година. 

Имено, во ФЗОМ во континуитет функционираат Комисијата за референтни цени и ДСГ 
комисија и вршат редовни анализи за воведување на референтни цени за сите здравствени 
услуги . Услугите до сега не беа соодветно вреднувани или беа евидентирани според стариот 
ценовник на здравствени услуги на РМ од 1992 година.  

Во насока на воведување на референтни цени за сите здравствени услуги како 
завршени епизоди на лекување на седницата на УО на ФЗОМ одржана на 04.07.2011 година по 
предлог на Комисиите, беше направен голем чекор напред со усвојување на 87 нови 
референтни цени за здравствени услуги од повеќе дејности, измена на висината на 
референтната цена кај 27 здравствени услуги и измена на називот на услугата во 2 случаи. 

Предложените измени се базираат на анализата на трошоците на ангажираниот труд, 
материјалните трошоци и останати директни и индиректни трошоци во согласност со 
евиденцијата на Фондот, предлозите на установите и компаративна анализа со земјите во 
регионот. 

Во продолжение ќе можете да прочитате за новите и изменетите цени на здравствени 
услуги, доколку сакате подетално да се информирате цените и објавите се достапни на веб 
страницата на ФЗОМ –ценовник, како и во инфо билтенот бр.10. 

                                                                                                                            
 Бранко Аџигогов  

                   Портпарол 
 
 
 
 

 
Направени се измени или се донесени нови цени во следните дејности:  
 
- Зголемување на висината на референтната цена кај 12 ДСГ кодови во делот на 

интернистички услуги кои се обезбедуваат во Универзитетската клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби и другите болнички установи во Македонија, 
каде се применуваат за сложени состојби кои бараат интензивен третман и нега на 
пациентите, консултации со специјалисти од други установи поради спецификата на 
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болестите, голем број на здравствени услуги надвор од установата како и долготрајно 
лекување на самата клиника. 

- Воведување на 3 нови референтни цени за третирање на акутни случаи на 
туберкулоза-пневмофтизиологија.  за акутна туберкулоза со завршено лекување до 31 
ден, акутна туберкулоза со завршено лекување од 32 до 61 ден, како и акутна 
туберкулоза со завршено лекување за повеќе од 62 дена. 

- Утврдување на 3 нови референтни цени за превоз на осигурано лице во странство и 
една измена во називот на услугата која исто така се однесува на цената на превоз на 
осигурено лице во странство.  

- Воведување на 5 нови ререфентни цени за биохемиски анализи кои се однесуваат на 
анализи на хормони и антитела.  

- Усвојување на 31 референтна цена за услуги од областа на радиологија. Имено, до 
комисијата за цени беа доставени голем број на барања и укажувања за утврдување на 
на референтни цени за нативните рендгени како и услугите со контраст. 

- Воведување на 32 нови референтни цени за услугите од областа на нуклеарна 
медицина. Медицинскиот факултет, институт за патофизиологија и нуклеарна медицина 
ги нуди овие здравствени услуги на здравствените осигуреници за кои ФЗОМ немаше 
референтна цена. Со новите цени се овозможи реален приказ на вредноста на услугите. 

- Усвојување на 8 нови пакети на здравствени услуги од областа на специјалистичко 
консултативната здравствена заштита за максилофацијална хирургија од кои како 
најбитен е проширен максилофацијален пакет со земање биолошки материјал и 
контролни прегледи.  

- Повлекување на постојните пакети за слух, говор и глас и усвојување на 17 пакети за 
оваа дејност (измена на 15 пакети и дополнителни 2 пакети). Промените кои се 
опфатени се однесуваат на измена на називот на услугите, со цел нивно појасно 
дефинирање, зголемување на цената на пакетите кои се резултат на труд од повеќе 
медицински лица, воведување на два нови пакети: АСГМ4-Логопедски триажен пакет и 
AСКМ17-Пакет за 1 подесување на кохлеарен имплант после имплантација.  

- Во општата хирургија се воведе нов пакет АОХМ14- пакет за повеќе од шест 
преврски. Потребата за измена се јавува како резултат на амбулантската пракса, кога 
пациент во рок од 30 дена од издавањето на упатот има потреба од поголем број на 
преврски од страна на медицинско лице.  

- Воведување на дополнителни два алерголошки пакети на здравствени услуги кои 
се однесуваат за РИДА тестот.  

 
Комисиите за утврдување на референтни цени интензивно работат  на разгледување на 

сите доставени предлози давајќи им приоритет на здравствените услуги кои се уште не се 
дефинирани и се евидентираат по стариот начин. За релативно краток временски период, се 
очекува процесот на утврдување на референтни цени за сите здравствени услуги да биде 
целосно заокружен така што Комисијата ќе може да се посвети на ревидирање на постојните 
цени без разлика дали се однесуваат на услуги од секундарно или терциерно ниво. Утврдување 
на реални референтни цени на здравствени услуги претставува основ за подобрување на 
квалитетот на услугите кои ги добиваат нашите осигуреници што води кон подобар здравствен 
систем во Р. Македонија. 

                     


