
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    
И Н Ф О РМ А Ц И ЈАИ Н Ф О РМ А Ц И ЈАИ Н Ф О РМ А Ц И ЈАИ Н Ф О РМ А Ц И ЈА     

ЗА  ВО ВЕД УВА Њ Е Н А  ТЕРЦ И ЈА РН А ТА  ВО  П РО Ц ЕСО Т Н А  К УП УВА Њ Е ЗА  ВО ВЕД УВА Њ Е Н А  ТЕРЦ И ЈА РН А ТА  ВО  П РО Ц ЕСО Т Н А  К УП УВА Њ Е ЗА  ВО ВЕД УВА Њ Е Н А  ТЕРЦ И ЈА РН А ТА  ВО  П РО Ц ЕСО Т Н А  К УП УВА Њ Е ЗА  ВО ВЕД УВА Њ Е Н А  ТЕРЦ И ЈА РН А ТА  ВО  П РО Ц ЕСО Т Н А  К УП УВА Њ Е Н А  ЗД РА ВСТВЕН И  УСЛ УГИН А  ЗД РА ВСТВЕН И  УСЛ УГИН А  ЗД РА ВСТВЕН И  УСЛ УГИН А  ЗД РА ВСТВЕН И  УСЛ УГИ     

    

    

Согласно Н ационалниот акционен план за унапредувањ е и развој на Д СГ м етодата за Согласно Н ационалниот акционен план за унапредувањ е и развој на Д СГ м етодата за Согласно Н ационалниот акционен план за унапредувањ е и развој на Д СГ м етодата за Согласно Н ационалниот акционен план за унапредувањ е и развој на Д СГ м етодата за 

евидентирањ е и плаќањ е на здравствените услуги за акутните болнички случаиевидентирањ е и плаќањ е на здравствените услуги за акутните болнички случаиевидентирањ е и плаќањ е на здравствените услуги за акутните болнички случаиевидентирањ е и плаќањ е на здравствените услуги за акутните болнички случаи    во РМ  и   во РМ  и   во РМ  и   во РМ  и   

м еѓународните искуствам еѓународните искуствам еѓународните искуствам еѓународните искуства, Ф ондот спроведе активности и изготви анализи заради воведувањ е , Ф ондот спроведе активности и изготви анализи заради воведувањ е , Ф ондот спроведе активности и изготви анализи заради воведувањ е , Ф ондот спроведе активности и изготви анализи заради воведувањ е 

на систем  за плаќањ е на терцијарната здравствената дејност.на систем  за плаќањ е на терцијарната здравствената дејност.на систем  за плаќањ е на терцијарната здравствената дејност.на систем  за плаќањ е на терцијарната здравствената дејност.    

    

Терцијарната дејност Терцијарната дејност Терцијарната дејност Терцијарната дејност како посебна како посебна како посебна како посебна     област област област област вововово    здравствениот систем  обезбедуваздравствениот систем  обезбедуваздравствениот систем  обезбедуваздравствениот систем  обезбедува; ; ; ; 

изврш увањ е на највисизврш увањ е на највисизврш увањ е на највисизврш увањ е на највиско (експертско) ниво на здравствена заш тита, пруж ањ е на ко (експертско) ниво на здравствена заш тита, пруж ањ е на ко (експертско) ниво на здравствена заш тита, пруж ањ е на ко (експертско) ниво на здравствена заш тита, пруж ањ е на здравствени здравствени здравствени здравствени 

услугиуслугиуслугиуслуги    на осигуреници кои им аат ком плексна и теш ка патологија,  истраж увањ е и развој на на осигуреници кои им аат ком плексна и теш ка патологија,  истраж увањ е и развој на на осигуреници кои им аат ком плексна и теш ка патологија,  истраж увањ е и развој на на осигуреници кои им аат ком плексна и теш ка патологија,  истраж увањ е и развој на 

м едицинските м етоди, воведувањ е на нови знаењ а и м етоди во областа на националната м едицинските м етоди, воведувањ е на нови знаењ а и м етоди во областа на националната м едицинските м етоди, воведувањ е на нови знаењ а и м етоди во областа на националната м едицинските м етоди, воведувањ е на нови знаењ а и м етоди во областа на националната 

патологија, пренопатологија, пренопатологија, пренопатологија, пренос на знаењ а и обука на здравствените работници на сите нивоа и с на знаењ а и обука на здравствените работници на сите нивоа и с на знаењ а и обука на здравствените работници на сите нивоа и с на знаењ а и обука на здравствените работници на сите нивоа и 

изготвувањ е насоки за целата зем јаизготвувањ е насоки за целата зем јаизготвувањ е насоки за целата зем јаизготвувањ е насоки за целата зем ја    и др.и др.и др.и др.    

    

Согласно Законот, здравствената заш тита на терцијарно ниво во РМ  ја врш атСогласно Законот, здравствената заш тита на терцијарно ниво во РМ  ја врш атСогласно Законот, здравствената заш тита на терцијарно ниво во РМ  ја врш атСогласно Законот, здравствената заш тита на терцијарно ниво во РМ  ја врш ат    јјјјавните авните авните авните 

здравствени установи здравствени установи здравствени установи здравствени установи ––––    универзитетски клиники.универзитетски клиники.универзитетски клиники.универзитетски клиники.    

    

Универзитетските клинУниверзитетските клинУниверзитетските клинУниверзитетските клиниките изврш уваат здравствени услуги кои бараат највисок стручен, иките изврш уваат здравствени услуги кои бараат највисок стручен, иките изврш уваат здравствени услуги кои бараат највисок стручен, иките изврш уваат здравствени услуги кои бараат највисок стручен, 

организациски и технолош ки слож ен м ултидисциплинарен здравствен третм ан од одредена организациски и технолош ки слож ен м ултидисциплинарен здравствен третм ан од одредена организациски и технолош ки слож ен м ултидисциплинарен здравствен третм ан од одредена организациски и технолош ки слож ен м ултидисциплинарен здравствен третм ан од одредена 

гранка на м едицината и укаж уваат стручногранка на м едицината и укаж уваат стручногранка на м едицината и укаж уваат стручногранка на м едицината и укаж уваат стручно----м етодолош ка пом ош  на здравствените м етодолош ка пом ош  на здравствените м етодолош ка пом ош  на здравствените м етодолош ка пом ош  на здравствените установи установи установи установи 

од соодветната област,од соодветната област,од соодветната област,од соодветната област,    обезбедувањ е на висококвалитетна гриж а на пациентот во рам ките на обезбедувањ е на висококвалитетна гриж а на пациентот во рам ките на обезбедувањ е на висококвалитетна гриж а на пациентот во рам ките на обезбедувањ е на висококвалитетна гриж а на пациентот во рам ките на 

соврем ените сознанија и обврска за едукација, истраж увањ е, публикувањ е на сознанијатсоврем ените сознанија и обврска за едукација, истраж увањ е, публикувањ е на сознанијатсоврем ените сознанија и обврска за едукација, истраж увањ е, публикувањ е на сознанијатсоврем ените сознанија и обврска за едукација, истраж увањ е, публикувањ е на сознанијата и а и а и а и 

секако образовната ф ункција.секако образовната ф ункција.секако образовната ф ункција.секако образовната ф ункција.    Субспецијалистички тимСубспецијалистички тимСубспецијалистички тимСубспецијалистички тим ови ови ови ови     ссссе високо специјализиране високо специјализиране високо специјализиране високо специјализиранииии    тимтимтимтим ови ови ови ови 

нананана    стручни лстручни лстручни лстручни лица во терцијарната институција, коица во терцијарната институција, коица во терцијарната институција, коица во терцијарната институција, коииии    планирапланирапланирапланираатататат    и изведуваи изведуваи изведуваи изведуваатататат    ком плетни ком плетни ком плетни ком плетни 

здравствени третм ани на ретки и ком плексни болести во држ авата.здравствени третм ани на ретки и ком плексни болести во држ авата.здравствени третм ани на ретки и ком плексни болести во држ авата.здравствени третм ани на ретки и ком плексни болести во држ авата.    

    

М еѓународните искуства во поглед на терцијарната здравствена М еѓународните искуства во поглед на терцијарната здравствена М еѓународните искуства во поглед на терцијарната здравствена М еѓународните искуства во поглед на терцијарната здравствена укаж уваат на ф актот дека во укаж уваат на ф актот дека во укаж уваат на ф актот дека во укаж уваат на ф актот дека во 

сите зем ји кои јсите зем ји кои јсите зем ји кои јсите зем ји кои ја  користат Д СГ м етодата за акутните болни се врш и дополнително а  користат Д СГ м етодата за акутните болни се врш и дополнително а  користат Д СГ м етодата за акутните болни се врш и дополнително а  користат Д СГ м етодата за акутните болни се врш и дополнително 

ф инансирањ е ( плаќањ е) за терцијатното ниво на здравствена заш тита.ф инансирањ е ( плаќањ е) за терцијатното ниво на здравствена заш тита.ф инансирањ е ( плаќањ е) за терцијатното ниво на здравствена заш тита.ф инансирањ е ( плаќањ е) за терцијатното ниво на здравствена заш тита.    

    

Според Според Според Според     направените анализи направените анализи направените анализи направените анализи и искуствата од другии искуствата од другии искуствата од другии искуствата од другитететете    зем ји зем ји зем ји зем ји согледано е дека најдобро согледано е дека најдобро согледано е дека најдобро согледано е дека најдобро 

реш ение за определувањ е на терцијаротреш ение за определувањ е на терцијаротреш ение за определувањ е на терцијаротреш ение за определувањ е на терцијарот    ((((    во делот на укаж увањ е на здравствени услугиво делот на укаж увањ е на здравствени услугиво делот на укаж увањ е на здравствени услугиво делот на укаж увањ е на здравствени услуги))))     во во во во 

М акедонијаМ акедонијаМ акедонијаМ акедонија    eeee    да да да да се пресм етувасе пресм етувасе пресм етувасе пресм етуваатататат    дополнителни средствадополнителни средствадополнителни средствадополнителни средства    од 10% на од 10% на од 10% на од 10% на     буџетот буџетот буџетот буџетот нам енет за Д СГнам енет за Д СГнам енет за Д СГнам енет за Д СГ, за, за, за, за    

здравствените установиздравствените установиздравствените установиздравствените установи    кои врш ат терцијарна здравствена заш титакои врш ат терцијарна здравствена заш титакои врш ат терцијарна здравствена заш титакои врш ат терцијарна здравствена заш тита....    Врз основа на аВрз основа на аВрз основа на аВрз основа на анализите нализите нализите нализите 



и направените сим улации и направените сим улации и направените сим улации и направените сим улации изизизизносот за терцијарната дејност носот за терцијарната дејност носот за терцијарната дејност носот за терцијарната дејност пресм етковнопресм етковнопресм етковнопресм етковно        е е е е     околу околу околу околу 168 м илиони 168 м илиони 168 м илиони 168 м илиони 

денари. денари. денари. денари.     

    

Н а седницата на Управниот О дбор на Ф ондот Н а седницата на Управниот О дбор на Ф ондот Н а седницата на Управниот О дбор на Ф ондот Н а седницата на Управниот О дбор на Ф ондот одрж ана на одрж ана на одрж ана на одрж ана на 09.12.2010 година 09.12.2010 година 09.12.2010 година 09.12.2010 година донесени се донесени се донесени се донесени се 

соодветните изм ени на правнсоодветните изм ени на правнсоодветните изм ени на правнсоодветните изм ени на правните ите ите ите     акти акти акти акти за воведувањ е за воведувањ е за воведувањ е за воведувањ е на на на на терцијарната терцијарната терцијарната терцијарната дејност дејност дејност дејност ( одлуката ( одлуката ( одлуката ( одлуката и и и и 

правилник)правилник)правилник)правилник)....    Со правните акти е утврдено дека прим ената ќе започне од 1 април 2011 година со Со правните акти е утврдено дека прим ената ќе започне од 1 април 2011 година со Со правните акти е утврдено дека прим ената ќе започне од 1 април 2011 година со Со правните акти е утврдено дека прим ената ќе започне од 1 април 2011 година со 

склучувањ е на новите договори со здравствените установи.склучувањ е на новите договори со здравствените установи.склучувањ е на новите договори со здравствените установи.склучувањ е на новите договори со здравствените установи.    

    

Согласност на донесените акти на Ф ондот за воведувањ е на терцијарната дејност во систем от Согласност на донесените акти на Ф ондот за воведувањ е на терцијарната дејност во систем от Согласност на донесените акти на Ф ондот за воведувањ е на терцијарната дејност во систем от Согласност на донесените акти на Ф ондот за воведувањ е на терцијарната дејност во систем от 

на утврдувањ е на буџетскитна утврдувањ е на буџетскитна утврдувањ е на буџетскитна утврдувањ е на буџетските плаф они и начинот на плаќањ е на здравствените услуги дава е плаф они и начинот на плаќањ е на здравствените услуги дава е плаф они и начинот на плаќањ е на здравствените услуги дава е плаф они и начинот на плаќањ е на здравствените услуги дава 

м инистерот за здравством инистерот за здравством инистерот за здравством инистерот за здравство, по ш то истите ќе бидат објавени во , по ш то истите ќе бидат објавени во , по ш то истите ќе бидат објавени во , по ш то истите ќе бидат објавени во Служ бен весник на РМСлуж бен весник на РМСлуж бен весник на РМСлуж бен весник на РМ . . . . 

О птим алните очекувањ а се дека објавата ќе биде во почетокот на јануари.О птим алните очекувањ а се дека објавата ќе биде во почетокот на јануари.О птим алните очекувањ а се дека објавата ќе биде во почетокот на јануари.О птим алните очекувањ а се дека објавата ќе биде во почетокот на јануари.    

    

П ериодот од објавувањ ето на правните актиП ериодот од објавувањ ето на правните актиП ериодот од објавувањ ето на правните актиП ериодот од објавувањ ето на правните акти    во во во во ССССлуж бениот весник луж бениот весник луж бениот весник луж бениот весник на РМ  на РМ  на РМ  на РМ  до прим ената на до прим ената на до прим ената на до прим ената на 

истите ќе се искористи за припрем и, усогласувањ а, потребни анализи и преговарањ а со истите ќе се искористи за припрем и, усогласувањ а, потребни анализи и преговарањ а со истите ќе се искористи за припрем и, усогласувањ а, потребни анализи и преговарањ а со истите ќе се искористи за припрем и, усогласувањ а, потребни анализи и преговарањ а со 

здравствените установи за утврдувањ е на договорениот надом естокздравствените установи за утврдувањ е на договорениот надом естокздравствените установи за утврдувањ е на договорениот надом естокздравствените установи за утврдувањ е на договорениот надом есток    за наредниот периодза наредниот периодза наредниот периодза наредниот период. Со . Со . Со . Со 

воведувањ ето на терцијарот во систем от воведувањ ето на терцијарот во систем от воведувањ ето на терцијарот во систем от воведувањ ето на терцијарот во систем от ЈЈЈЈЗУ  Универзитетски клиники ќе им аат подобри ЗУ  Универзитетски клиники ќе им аат подобри ЗУ  Универзитетски клиники ќе им аат подобри ЗУ  Универзитетски клиники ќе им аат подобри 

позиции позиции позиции позиции за преговарањ е со Ф ондот за договорот од април 2011 до м арт 2012 година.за преговарањ е со Ф ондот за договорот од април 2011 до м арт 2012 година.за преговарањ е со Ф ондот за договорот од април 2011 до м арт 2012 година.за преговарањ е со Ф ондот за договорот од април 2011 до м арт 2012 година.    

    

    

    

    

    


