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ИИИИЗВЕСТУВА Њ ЕЗВЕСТУВА Њ ЕЗВЕСТУВА Њ ЕЗВЕСТУВА Њ Е     

        
П рим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и итната П рим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и итната П рим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и итната П рим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и итната 

м едицинска пом ош  со дом аш но лекувањ ем едицинска пом ош  со дом аш но лекувањ ем едицинска пом ош  со дом аш но лекувањ ем едицинска пом ош  со дом аш но лекувањ е. 
 

 

 

Со одлука за изм ена на правилникот за критериум ите за склучувањ е на договори за начинот на 

плаќањ е на здравствените услуги на здравсвтените установи кои врш ат специјалистичко 

консултативан здравствена заш тита  донесена од страна на Управниот одбор на седницата одрж ана 

на 9.12.2010 година, започнувајќи со м есец започнувајќи со м есец започнувајќи со м есец започнувајќи со м есец јануари 2011јануари 2011јануари 2011јануари 2011 година здравствените дом ови за дејностите 

од превентивната здравствена заш тита и итната м едицинска пом ош  со дом аш но лекувањ е ќе 

ф актурираат по нов начин, односно по прим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и прим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и прим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и прим арни пакети за превентивната здравствена заш тита и 

итната м едицинска пом ошитната м едицинска пом ошитната м едицинска пом ошитната м едицинска пом ош     со дом аш но лекувањ есо дом аш но лекувањ есо дом аш но лекувањ есо дом аш но лекувањ е.  

 

Еден пакет ги опф аќа услугите ш то во соодветната дејност ги пруж а еден тим  во здравсвтениот дом . 

  

Н а овој начин ќе се овозм ож и реално прикаж увањ е на работата и услугите кои ги обезбедуваат 

здравствените дом ови во прим арната и превентивната здравствена заш тита. Исто така со овој начин 

Ф ЗОМ  става ф окус на важ носта на овој дел од прим арната здравствена заш тита за своите 

осигуреници.  

 

За секој од прим арните пакети за превентивната здравствена заш тита и итната м едицинска пом ош  

со дом аш но лекувањ е, утврдена е реф ерентна цена. 

    

Утврдувањ ето на реф ерентните цени за секој пакет е изврш ено врз основа на податоците на ш ест 

здравстени дом ови кои оф аќаат подрачја со различни геогравски и дем огравски карактеристики.  

 

П ри утврдувањ ето на цените зем ени се во предвид следните податоци: трош оци за тим от, 

м атеријални трош оци, реж иски трош оци и приходите кои ш то дом овите ги остваруваат од 

програм ите на М инистерството за здравство. 

 

 

Ф онд за здравствено осигурувањ е на М акедонијаФ онд за здравствено осигурувањ е на М акедонијаФ онд за здравствено осигурувањ е на М акедонијаФ онд за здравствено осигурувањ е на М акедонија    


