СООПШТЕНИЕ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија денес склучи догoвор со
приватната болница „Систина“ за кардио васкуларни хируршки интервенции, кој што важи до
1 април 2011 година. Со овој договор предвидено е болницата да изврши над 200 кардио
хируршки интервенции до крај на 2010 година.
Новина е што за првпат во Република Македонија овие интервенции ќе бидат
групирани според ДСГ (дијагностичко сродни групи) моделот, како што е случај со сите други
болнички процедури. Фондот утврди референтна цена за 14 ДСГ интервенции согласно
направените анализи на трошоците во Република Македонија и добиените податоци од
другите земји во регионот. За да биде појасно, сакаме да истакнеме дека овие референтни
цени за ДСГ услуга го вклучуваат целокупниот третман на пациентот, од прием до
испишување во болницата, за што според Македонските закони максималната
партиципација за пациентот изнесува 6 000 денари.
Како што знаете ова е втора здравствена институција во Македонија која што ќе ги
врши кардио васкуларните хируршки интервенции. Исто како и во државите во регионот
(Србија, Хрватска, Словенија) и во Македонија со склучување на овој договор пациентите
веќе имаат право на избор, доколку имаат потреба од третман од овој вид. Сакаме исто така
да истакнеме дека со новите референтни цени за ДСГ услугите за кардио васкуларните
интервенции, Фондот ќе овозможи третирање на поголем број на пациенти на годишно ниво,
бидејќи ваквите интервенции во земјите од нашето опкружување се повисоки (поголемиот
дел од услугите во Србија се од 5-20% поскапи, во Хрватска од 12 до 40%, а во Словенија
цената на чинење е од 20 до 110% повисока).
Придобивката од овој договор е голема за осигурениците на ФЗОМ кои што имаат
потреба од кардио васкуларни интервенции. Како прво, бидејќи е направен транспарентен
систем со нови ДСГ референтни цени кои што се релативно пониски отколку постоечките
цени за кардио васкуларни хируршки интервенции во Македонија, Фондот на годишно ниво
ќе обезбеди повеќе операции на срце и крвни садови отколку досега во рамките на истиот
буџет. Со оглед на најавата од страна на Систина дека до крајот на 2010 година нивниот
кардио хируршки тим за првпат во РМ ќе започне и со операции на срце на деца, кои што
досега најчесто се испраќаа за тоа во Република Бугарија, ФЗОМ ќе обезбеди дополнителни
средства и за оваа намена. На овој начин Фондот ќе овозможи лекување за оваа
чувствителна група на пациенти под исти услови како и за останатите осигуреници во
Македонија. Тоа значи дека максималната партиципација и за децата кои што имаат
потреба од оваа интервенција ќе изнесува најмногу 6 000 денари, во споредба со сегашните
20% учество во вкупната цена за лекување во странство. Освен финансискиот ефект уште
еднаш сакаме да напоменеме дека за првпат пациентите нема да бидат ограничени само на
една здравствена институција кога ќе имаат потреба од вакви интервенции, туку ќе имаат
право на избор, сами да одлучат каде ќе се оперираат.
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