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Табеларен приказ на новите референтни цени за кардиохируршки и 

васкуларни цени според ДСГ методологијата и цени за соодвенти 

здравствени услуги во ПЗУ Специјална болница за кардиохирургија Филип II 

 
 

Р.б
р 

Операција 

на 

отворено 

срце  Вид на ДСГ услугата 

Референтна 

цена на ФЗОМ 

на ДСГ улугата 

во EUR  

Референтна 

цена на ФЗОМ 

на ДС услугата 

во МКД  

Цена на 

соодветната 

услуга во 

Филип 2 во 

EUR 

1 

Шифра на 

ДСГ 

услугата         

1 F03Z 
Процедура на срцева валвула со  пумпа за кардиопулмонално 
премостување ,со инвазивно  испитување на срцето                   7.620      

               

468.630                  8.000      

2 F04A 

Процедура на срцева валвула со  пумпа за кардиопулмонално 
премостување без инвазивно испитување на срцето , со 
катастрофални КК                   6.985      

               

429.578                  8.000      

3 F04B 

Процедура на срцева валвула со  пумпа за кардиопулмонално 
премостување без инвазивно испитување на срцето , без 
катастрофални КК                   6.000      

               

369.000                  8.000      

4 F05A 
Коронарен бајпас со инвазивно  испитување на срцето со 
катастрофални КК                   5.710      

               

351.165                  5.000      

5 F05B 
Коронарен бајпас со инвазивно срцево испитување на срцето 
,без катастрофални КК                   5.000      

               

307.500                  5.000      

6 F06A 
Коронарен бајпас без инвазивно срцево испитување на срцетосо 
катастрофални или тешки КК                   4.980      

               

306.270                  5.000      

7 F06B 
Коронарен бајпас без инвазивно срцево испитување без 
катастрофални или тешки КК                   4.700      

               

289.050                  5.000      

8 F07A 

Други кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за 
кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со 
катастрофални КК                   5.766      

               

354.609                  8.000      

9 F07B 

Други кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за 
кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без 
катастрофални КК                   5.766      

               

354.609                  8.000      

10 F09A 

Други реконструктивни васкуларни процедури без  пумпа за 
кардиопулмонално премостување  (CPB пумпа) со 
катастрофални КК                   5.000      

               

307.500                  5.000      

11 F09B 

Други реконструктивни васкуларни процедури без  пумпа за 
кардиопулмонално премостување  (CPB пумпа) без 
катастрофални КК                   5.000      

               

307.500                  5.000      

12 F12Z 
Имплантација на срцев пејсмејкер 

                  2.740      

               

168.510        /  

  
Васкуларни  

операции                             -          

13 F08A 

Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за 
кардиопулмонално премостувањеe (CPB пумпа ) со 
катастрофални КК                   4.950      

               

304.425        ќ5000/8000 * 

14 F08B 

Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа за 
кардиопулмонално премостување (CPB пумпа)без 
катастрофални КК                   3.200      

               

196.800        ќ5000/8000 * 

 
*- Во зависност од сложеноста на операцијата 

 
ДСГ шифрите кои завршуваат со А се однесуваат за најкомплицирани и најретки случаи 
(пациенти) 
ДСГ шифрите кои завршуваат со B се однесуваат за најчестите случаи (пациенти).  


