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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 16 став (1) алинеја  8 и став (3) од Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 13.2.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ 
ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО 

ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО 
ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Пациентите со хроничната бубрежна инсуфициенција се лекуваат со хемодијализа за 
нивно оспособување за вршење на секојдневните активности.

1.1. Обезбедување на  лекување на 20  пациенти од Република Албанија, како итни 
случаи за хемодијализа во траење од еден циклус, за една година во ЈЗУ Завод за 
нефрологија Струга  кои се опфатени со Спогодбата меѓу Македонската Влада и 
Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските науки. 

1.2. Покривање на трошоци за дијализа на лица без здравствено осигурување
Со оваа активност се покриваат трошоците за хроничен дијализен третман за лица кои 

во периодот на отпочнување на хемодијализниот третман немаат здравствено 
осигурување во временски  период од максимум еден месец, кој е доволен за регулирање 
на здравственото осигурување. 

1.3. Превенција од вирусен хепатит Б  за пациентите на хроничен дијализен 
третман  кои се државјани на Република Македонија 

1.3.1 Групна набавка на Хепатит Б адулт вакцини  од страна на ЈЗУ ЦЈЗ Скопје за 
потребите на 10-те центри за јавно здравје;

Извршител: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје
Рок на извршување :март-април 2018
Индикатор:склучени договори по спроведена постапка за јавна набавка и записник од 

прием на вакцини
1.3.2 Спроведување на вакцинација и ревакцинација за сите нови пациенти на 

хемодијализа 
Извршител :10-те центри за јавно здравје
Рок на извршување :континирано
Индикатор :извештај за број на вакцинирани лица  
1.3.3 Вакцинација на невакцинирани пациенти на хемодијализа  согласно протоколот за 

вакцинација на пациентите на хемодијализа.
Извршител :10-те центри за јавно здравје
Рок на извршување :континирано
Индикатор :извештај за број на вакцинирани лица  

2. ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ  КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА 
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради 

неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни 
количини. Доколку овие лица адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можe да 
настанат сериозни компликации.         
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Светската федерација за хемофилија препорачува лекување  со концентрат на фактор 
VIII или IX. Ран третман на крварењата (во првите два часа) ја намалува потрошувачката 
на концентратите на коагулациските фактори, како и потребата од болничко лекување. 

Покрај активностите за лекување на лицата со хемофилија, потребен е и интегративен и 
сеопфатен пристап. Целта е подобрување на состојбата на овие лица преку рано 
препознавање и навремено лекување, нивна едукација и едукација на нивните семејства и 
други активности. Затоа Центарот за хемофилија при ЈЗУ Институтот за трансфузиона 
медицина (ЈЗУ ИТМ) заедно со граѓанските здруженија  ги проширува досегашните 
активности со цел да прерасне во Центар за сеопфатна грижа (Табела број 1).

Табела број 1

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА    
Оваа програма ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од 

основниот буџет во висина од 12.000.000,00 денари и 5.000.000,00 денари од буџетот на 
самофинансирачки активности. Распределбата на финансиските средства по планирани 
активности и извршители, прикажани се во Табела број 2.
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Табела број 2

Во рамките на оваа програма ќе се исплатат и неизмирени обврски за 2017 година.                   
Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна 

категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не е 
можно да се предвиди апсолутно точен број на заболените.

4. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Извршители на оваа програма се ЈЗУ Завод за нефрологија Струга, здравствените 

установи во кои пациентите се лекуваат со хемодијализа, 10-те центри за јавно здравје и 
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина-Центар за хемофилија.

5. НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ
Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата до здравствените 

ус-танови извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за 
реали-зација на активностите содржани во оваа програма. 

Во прилог на фактурите извршителите доставуваат извештај и доказен материјал, а во 
здравствените установи каде се спроведува дијализа на пациентите,  фактурирањето е  
поединечно за секој пациент согласно цената на услугата која е усвоена од страна на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 
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6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ
Здравствените установи кои се извршители на оваа програма доставуваат фактура и 

извештај за реализирани активности согласно роковите за извршување наведени во оваа 
програма, а годишен извештај за реализирани активности за 2018 година до 
Министерство-то за здравство најдоцна до 15.2.2019 година.

7. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Министерството за здравство ќе врши редовни контроли најмалку на секои три месеци 

во јавните здравствени установи извршители на оваа програма, во делот на реализирани 
активности согласно оваа програма.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1640/1 Претседател на Владата
13 февруари 2018 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.


