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Д СГ И ЗВЕШ ТА Ј јануариД СГ И ЗВЕШ ТА Ј јануариД СГ И ЗВЕШ ТА Ј јануариД СГ И ЗВЕШ ТА Ј јануари----септем ври 2010 годинасептем ври 2010 годинасептем ври 2010 годинасептем ври 2010 година    
 

 

 

Д СГ м етодологијата како систем  за евидентирањ е и ф актурирањ е на здравствените услуги за 

акутните болнички пациенти е една од најдобрите реф орм и спроведени во здравството на 

Република М акедонија за ш то сведочат и другите развиени држ ави кои работат на овој систем . 

Д СГ систем от овозм ож ува ф орм ирањ е на централна база на сите здравствени услуги во РМ  

за болничките пациенти, како и други статистички важ ни податоци (пол, возраст, теж ина итн.) 

П ристапот до овие податоци, дали директен (необработени податоци) или преку извеш таи 

изработени од Ф ЗОМ  и други институции овозм ож ува споредливост м еѓу болниците од аспект на 

еф икасност, слож еност на здравствените услуги, распон на здравствените услуги на ниво на ЈЗУ , 

искористеност на капацитетите и сл. Д СГ систем от во практика дава м ерливи парам етри со кои 

м ож е да се врш и и м еѓудрж авно споредувањ е, како и споредувањ е на резултатите на наш ите 

болници со болниците од другите држ ави. 

Д СГ систем от истотака е  една од најкористените алатки за ЈЗУ  и Ф ЗОМ  затоа ш то 

овозм ож ува увид во реално врем е за работењ ето и состојбата на ЈЗУ  преку извеш таи и анализа на 

сопствените трош оци, планирањ е и предвидувањ е на ф инансиски средства, број на случаеви во 

здравствените установи, поросечно траењ е на престој на пациенти, преглед по дијагностички 

категории, увид во најбројни дијагнзи и процедури во ЈЗУ  како и увид во најбројните дијагнози во 

сите ЈЗУ  кои го користат овој систем . П окрај ова Д СГ стана и алатка за креирањ е на здравствената 

политика од страна на надлезните институции и алатка за м икром енаџм ент на сам ите ЈЗУ . 

Од тие причини Ф ондот за здравствено осигурувањ е на Република М акедонија изготви извеш тај 

за работењ ето на ЈЗУ  според Д СГ м етодологијата за периодот јануари-декем ври 2010 година. Во него 

податоците се претставени во два дела; во првиот дел се податоците за 2010 година, а во вториот е 

направена споредба за истиот период 2009 и 2010 година, како и анализа на податоците по квартали.  

Од голем иот број на анализи и податоци во ова соопш тение ќе наведеме неколку прим ери: 

1. Вкупниот број на пациентиВкупниот број на пациентиВкупниот број на пациентиВкупниот број на пациенти по Д СГ м етодологија е пом ал во 2010 година за 6% или за околу 

10.000 случаи, ш то се долж и на  
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• подобрувањ е на кодирањ ето (веќе не се кодираат пациенти кои доаѓаат сам о за 

терапија, кои се на дијализа и кои се на рехабилитација) и 

• намален број на пациенти со инф ективни заболувањ а (во периодот на анализа 

нем аш е епидем ии)  

2. Бројот на греш ни Д СГ кодовиБројот на греш ни Д СГ кодовиБројот на греш ни Д СГ кодовиБројот на греш ни Д СГ кодови (error D R G ) е нам ален на сам о 26 случаи ш то се долж и на 

контролите од страна на Ф ЗОМ  и на координаторите во ЈЗУ  

3. Во однос на анализата за најчести Д СГ услуги забележ ливо е дека на 4 м есто се наоѓа Д СГ 

групата P67C Н овороденче, теж ина при прием  >2499 g без сигниф икантни процедури во 
операциона сала со друг проблем , односно од вкупниот број на новороденчињ а со теж ина над 

2500 грам а, 29% се раѓаат со некој проблем  (причината м ож е да биде греш ка при кодирањ ето 

или м едицински проблем  во ЈЗУ ). Тоа е голем о нам алувањ е во споредба со истиот период 

2009 година (37%), но сеуш те претставува висок процент на бебињ а кои се раѓаат со некој 

проблем .  

4. Од вкупниот број на вагинални породувањ а 26% се пропратени со некој проблем  (причината 

м ож е да биде греш ка при кодирањ ето или м едицински проблем  во ЈЗУ ), ш то е незначително 

нам алувањ е во однос на истиот период 2009 година (27%) 

5. П росечен престој на пациентиП росечен престој на пациентиП росечен престој на пациентиП росечен престој на пациентите во болницитете во болницитете во болницитете во болниците    ((((A LO SA LO SA LO SA LO S)))),,,, на национално ниво, изнесува 5,9 

денови и покаж ува нам алувањ е во однос на  истиот период 2009  кога просечниот ден на 

леж ењ е изнесуваш е 6,25 , ш то е една од целите на Д СГ систем от. 

• К линикиК линикиК линикиК линики  со најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престој    
           К линика за психијатрија Скопје   -  27 дена 

           К линика за дерм атовенерологија Скопје -   15,5 дена 

           И нститут за радиотерапија и онкологија  -  14,2 дена 

• К линикиК линикиК линикиК линики со најкраток просечен престојсо најкраток просечен престојсо најкраток просечен престојсо најкраток просечен престој 
           К линика за гастроентерохепатологија  - 2,3 дена                                                 

           К линика за пластична и реконструктивна хирургија  - 2,4 дена                                 

           К линика за очни болести Скопје  - 2,6 дена  

                                     

• К лиК лиК лиК линички и опш ти  болници нички и опш ти  болници нички и опш ти  болници нички и опш ти  болници со најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престој    
           К линичка болница Ш тип  - 8,2 дена 

           Градска опш та болница8 Септем ври – 8,1 дена 

           Опш та болница Велес  –  6,4 дена 

• К линички и опш ти  болнициК линички и опш ти  болнициК линички и опш ти  болнициК линички и опш ти  болници со најкраток просечен престојсо најкраток просечен престојсо најкраток просечен престојсо најкраток просечен престој 
           К линичка болница Тетово – 4 дена 

           Опш та болница К ичево – 4,1 дена 

           Опш та болница Струга    -  4,4 дена  

• Специјална болницаСпецијална болницаСпецијална болницаСпецијална болница  со најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престој    
                 СБ  за ортопедија и траум атологија Св.Еразм о Охрид  - 13,7 

• СпеСпеСпеСпецијална болницацијална болницацијална болницацијална болница        со најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престојсо најдолг просечен престој    
                 Завод за превенција, лек и рехабилитација на крдиолош ки заболувањ а Охрид  - 2,4          
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• Еднодневните  пациенти односно оние кои доаѓаат и си зам инуваат истиот ден сеуш те се 

во м ал процент и нивниот број изнесува 9.850 или 6,4 % од вкупно 154.703 случаи на 

национално ниво. 

6. Комплексноста на случаите или case m ix index,  главен показател за слож еноста на 

пациентите и потрош увачка на болничките ресурси, на национално ниво изнесува 0,91 , ш то е 

м ало зголем увањ е во однос на 0.88 во истиот период 2009 година. Вредноста на овој индекс 

на слож еност на услугите искаж ан по типот на здравствени установи изнесува : 

• 1,15  во  клиниките   

• 0,73  во клинички болници 

• 1,0    во специјалните болници 

• 0,72  во опш тите болници 

 

Д СГ извеш таите изработени од страна на Ф ЗОМ  претставуваат м ногу добра алатка  

 

1. За м енаџерите на болниците 

• следењ е каде се трош атследењ е каде се трош атследењ е каде се трош атследењ е каде се трош ат најголем  дел од ресурситенајголем  дел од ресурситенајголем  дел од ресурситенајголем  дел од ресурсите 

• следењ е следењ е следењ е следењ е на искористеност на одделенијата во болницитена искористеност на одделенијата во болницитена искористеност на одделенијата во болницитена искористеност на одделенијата во болниците    

• редистибуција на средствата во опрредистибуција на средствата во опрредистибуција на средствата во опрредистибуција на средствата во опрем а, простор или во едукацијаем а, простор или во едукацијаем а, простор или во едукацијаем а, простор или во едукација----доедукација на кадридоедукација на кадридоедукација на кадридоедукација на кадри    

• планирањ е на видот и обем от на услугитепланирањ е на видот и обем от на услугитепланирањ е на видот и обем от на услугитепланирањ е на видот и обем от на услугите (конкретно овој извеш тај, заедно со годиш ниот 

извеш тај за 2009 година, ќе им  пом огне на ЈЗУ  во планирањ ето на видот и обем от на 

здравствени услуги кои предвидуваат дека ќе ги остварат во 2011 година)    

 

2. За стручната јавност 

• следењ е на трендовите во здравството на национално нивоследењ е на трендовите во здравството на национално нивоследењ е на трендовите во здравството на национално нивоследењ е на трендовите во здравството на национално ниво    

• воведувањ е или ревидирањ е на протоколите за работавоведувањ е или ревидирањ е на протоколите за работавоведувањ е или ревидирањ е на протоколите за работавоведувањ е или ревидирањ е на протоколите за работа    

• научнонаучнонаучнонаучно----истраж увачка работаистраж увачка работаистраж увачка работаистраж увачка работа 

 

. 

 

 

Д еталниот извеш тај м ож ете да го видите и превзем ете од w eb страницата на Ф ЗОМ  

w w w .fzo.org.m k во делот за извеш таи, анаализи и прегледи. 

 

 

 

    

    

    

Ф онд за здравствено осигурувањ е на М акедонија 

 

http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=77FAEDDB59031146942B6034BA045CF3
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