
 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА  

на 

Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во 

Република Македонија за 2017 година   

 

1. Опис на постигнувања 

1.Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија се 
врши селективно радиофотографско снимање на лица кај кои постои поголема опасност од 
заболување од туберкулоза беа опфатени 4000 лица. 
 
1.2.Дообработка на сомнителни РТГ наоди – опфатени се 250 лица со радиофотографско снимање, 
2.Трошоци за скрининг на сомнителни од туберкулоза (партиципација)- 
3.Мониторинг и евалуација- Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат експерти од Институтот. 
Се мониторира и евалуира по  два пати  годишно работата на  43 установи и тоа: 4 болници, 16 
диспанзери, 3 психијатриски болници 1 специјален завод , 12 Казнено-поправни установи 
4.Микробиолошки лаборатории Македонија. Два пати годишно се контролира работата на 7 
лаборатории за дијагноза на туберкулоза-директна микроскопија преку испраќање на панел за 
тестирање од националната референтна лабораторија до лаборантите вкупно 14 микробиолошки 
лаборатори-Редовна надворешна проверка на квалитет (EQA)  
5.Надзорни посети Испраќање примероци до СНРЛ Милано-Еднаш годишно се испраќани 
примероците-позитивни култури од болни со резистентни форми на туберкулоза до СНРЛ во Милано 
за проверка на квалитетот на работата на НРЛ и изработка на тест на чувствителност кон 
антитуберкулотици од втора линија  
6.Медиа кампања и превентивни активности за лобирање и социјална мобилизација  
Проценка на достигањата од активностите за контрола на туберкулоза во Република Македонија-
Состанок на Националната Комисија за Туберкулоза-одржани се вкупно 6 состаноци за цела година  
7.Тренинг специјалисти за Туберкулоза-беа опфатени вкупно 27 специалисти  
8.Годишен состанок на претставници од институции кои спроведуваат контрола на Туберкулоза -не е 
реализирано 
9.ДДС и ХИВ тестирање - тестирани се 250 лица 
10.Тренинг ДДСТ – одржан годишен  состанок со цел освежување на знаењата, размена на искуства и 
практично спроведување на постапките за советување, тестирање и евидентирање на болните од 
туберкулоза 
11.Тренинг на медицински сестри  вклучени во контрола на Туберкулоза- одржано е предавањето  за 
медицински сестри кои  се вклучени во контрола на туберкулозата-еднаш годишно не е реализирано 
12.Тренинг на лекари од Примарна здравствена заштита-одржани се Две едукации годишно  за 
лекарите од примарната здравствена заштита не е реализирано 
13.Тренинг на медицински кадри во Казна Поправна Установа и психијатриски установи -одршани се 
две едукаци годишно за туберкулоза за вработениот од медициски персонал и воспитувачите од 
Казнено поправните установи и психијатриските болници со цел подигање на нивото на знаење за 
туберкулозата и примена на Протоколот за контрола на туберкулозата во овие установи не е 
реализирано 



14.Акредитација на состаноци за специјалисти и општи лекари- одржани се две состаноци за 
специјалисти и општи лекари за акредитација од страна на Македонското лекарско друштво и 
Лекарската комора на Македонија.не е реализирано 
 
15 Одржување и надградба на софтвер за електронска обработка на податоци за  пациенти болни од 
туберкулоза во Република Македонија -континуирано одржување на софтверот за елетронска 
обработка мна податоци -.Софтверот  е лоциран во Институтот 
16 ДОТ активности- направени се 551 посети на болните  од туберкулоза, и членовите на семејството 
во домот или во  установата за белодробни заболувања и туберкулоза  
 
17.Набавка на медицински потрошен материјал - Solid media Loewensten Jensen (тврди подлоги)-не е 
реализирано 
18 Набавка на потрошен материјал за  Gene X pert -не е реализирано  
19Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција - Набавка на респиратори -не е 
реализирано 
20 Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција - Набавка на респиратори-не е 
реализирано   
21 Набавка на услуги за ДДДне е реализирано 
 22Спроведување на ПАЛ во пракса на општи лекари не е реализирано _ 
23Годишно советување на општи лекари  
24 Набавка на прехранбени и хигиенски пакети за пациенти болни од туберкулоза -дистрибуирани    
прехранбени и хигиенски пакети  на 250 болни од туберкулоза 
25Координација и мониторинг на дистрибуција на пакети-диструбуирани пакети на 250 болни од 
туберкулоза  
26 Подготовка  на материјали и организирање на активности од програмата  
27 Континуитет на ДОТ активности – 
  Одржување на 6 возила на ДОТ- Одржување на 6 возила што се користат за ДОТ активности, 
регистрација, регуларни проверки и набавка на резервни делови. 
28Човечки ресурси за превентивна програма - Програмско следење  ( превземан бил едно лице за 
програмско следење за 2 месеци со договор)  
29Човечки ресурси за превентивна програма - Финансиско следење (превземан бил едно лице за 
финансиско следење  за 2 месеци со договор)  
30Набавка на Квантиферон тест Набавка на антитуберкулотици од прва линија за лекување на 
новорегистрирани случаи на туберкулоза -nе реализирано 
31 Набавка на антитуберкулотици од втора линија за лекување на резистентни форми на туберкулоза -
не е релизирано. 

 

 

 

 

2. Извештај за програмска и буџетска реализација 

Опис на активност Планирана 

количина 

Реализирана 

количина 

Единечна 

цена 

Планиран буџет Реализиран 

буџет 

Активно 

пронаоѓање на 

случаи на 

туберкулоза кај 

ризични групи со 

селективна 

радиофотографија 

4000 4000 317 1.268.000 100% 

Дообработка на 

сомнителни РТГ 

250 250 2.900 725.000 100% 



наоди 

Трошоци за 

скрининг на 

сомнителни од 

туберкулоза 

(партиципација) 

1 1 126.000 126.000 100% 

Мониторинг и 

евалуација и 

стручно 

методолошка 

помош на 

здравствените 

установи кои 

спроведуват 

превенција,дијагно

за и лекување на 

болните од 

туберкулоза 

86 50 7.048 606.128 70% 

Редовна 

надворешна 

проверка на 

квалитет на 

лабораториите 

14 14 2.000 28.000 100% 

Испраќање на  

примероци до 

СНРЛ во Милано 

1 1 60.000 60.000 100% 

Проценка на 

достигањата од 

активностите за 

контрола на 

туберкулоза во 

Република 

Македонија-

Состанок на 

Комисијата за 

Туберкулоза  

1 1 32.500 32.500 100% 

Тренинг за  

специјалисти 

1 0 35.152 35.152 0 

Годишен состанок 

на претставници од 

институции кои 

спроведуваат 

контрола на 

туберкулоза 

1 1 31.050 31.050 100% 

ДДС и ХИВ 

тестирање 

250 250 240 60.000 100% 



Тренинг ДДСТ 1 0 25.300 25.300 0 

Тренинг на 

медицински сестри  

вклучени во 

контрола на 

туберкулоза 

1 0 54.600 54.600 0 

Тренинг на лекари 

од примарна 

здравствена 

заштита 

2 0 46.800 93.600 0 

Тренинг на 

медицински кадри 

од Казнено  

поправни установа 

и психијатриски 

болници 

1 0 57.200 57.200 0 

Акредитација на 

состаноци за 

специјалисти и 

општи лекари 

2 2 49.300 98.600 100% 

Одржување и 

надградба на 

софтвер за 

електронска 

обработка на 

податоци за 

болните  од 

туберкулоза во 

Република 

Македонија 

1 1 400.000 400.000 100% 

ДОТ активности 551 551 587 323.487 100% 

Набавка на 

медицински 

потрошен 

материјал - Solid 

media Loewensten 

Jensen (тврди 

подлоги) 

5000 0 80 400.000 0 

Набавка на 

потрошен 

материјал за  Gene 

Xpert МТВ/Rif 

250 0 800 200.000 0 

Набавка на 

Квантиферон тест 

300 0 2.400 720.000 0 

Набавка на 

антитуберкулотици 

1 0 1.200.000 1.200.000 0 



од прва линија за 

лекување на 

новорегистрирани 

случаи на 

туберкулоза 

Набавка на 

антитуберкулотици 

од втора линија за 

лекување на 

резистентни форми 

на туберкулоза 

1 0 1.000.000 1.000.000 0 

Обезбедување на 

лична опрема за 

контрола на 

инфекција - 

Набавка на 

респиратори 

3600 0 295 1.060.000 0 

Обезбедување на 

лична опрема за 

контрола на 

инфекција - 

Набавка на маски и 

ракавици 

5 0 83.000 415.000 0 

Набавка на услуги 

за ДДТ 

1 0 90.000 90.000 0 

Спроведување на 

ПАЛ во пракса на 

општи лекари -

Годишно 

советување на 

општи лекари 

1 0 96.000 96.000 0 

Набавка на 

прехранбени и 

хигиенски пакети за 

болните од 

туберкулоза 

1000 1000 2.500 2.500.000 100% 

Координација и 

мониторинг на 

дистрибуција на 

пакети 

2 2 18.000 36.000 100% 

Подготовка  на 

материјали и 

организирање на 

активности од 

програмата 

6 0 30.750 184.500 0 

Континуитет на 

ДОТ активности- 

6 0 54.000 324.000 0 



Одржување на 6 

возила на ДОТ 

Програмско 

следење на 

програмата   

3 2 50.961 152.883 70% 

Финансиско 

следење на 

реализација на 

програмата 

6 2 50.961 305.766 40% 

Мониторинг и 

Евалуација 

6 0 43.820 262.920 0 

Континуитет на 

ДОТ активности- 2 

ДОТ сестри Скопје 

6 0 30.750 184.500 0 

Континуитет на 

ДОТ активности- 1 

ДОТ сестра Тетово 

3 0 30.750 92.250 0 

Континуитет на 

ДОТ активности- 1 

ДОТ сестра 

Гостивар 

3 0 30.750 92.250 0 

Континуитет на 

ДОТ активности- 1 

ДОТ сестра 

Куманово 

3 0 30.750 92.250 0 

Континуитет на 

ДОТ активности- 

Набавка на гориво 

за ДОТ посети 

3264 0 64 208.896 0 

Експанзија на ДОТ 

активности на 

територија на 

Република 

Македонија 

1 0 200.000 200.000 0 

Тренинг за јакнење 

на капацитетите на 

Граѓанските 

Здруженија во 

лобирање и 

застапување 

1 0 28.600 28.600 0 

Тренинг за јакнење 

на капацитетите на 

Граѓанските 

Здруженија во 

прибирање на 

финансиски 

1 0 28.600 28.600 0 



средства од разни 

извори 

Тренинг за јакнење 

на капацитетите на 

Граѓанските 

Здруженија во 

прибирање на 

финансиски 

средства од разни 

извори 

1 0 11.000 11.000 0 

ТБ/ХИВ Активности 

за соработка 

1 0 18.000 18.000 0 

Активно 

пронаоѓање случаи 

кај ризични групи -4 

лица за 

дистрибуција на 

покани за 

флуорографско 

снимање кај 

ризични групи 

200 0 600 120.000 0 

Активно 

пронаоѓање случаи 

кај ризични групи -

Мотивациони 

пакети за 

мобилизирање на 

таргетираните 

ризични групи 

4000 0 200 800.000 0 

Активно 

пронаоѓање случаи 

кај ризични групи -

Печатење 

информативен 

материјал (постери 

и покани) 

1 0 255.000 255.000 0 

Имплементација на 

локални акциони 

планови за 

одржливост на 

програмата 

1 0 709.369 709.368 0 

ТБ превенција и 

скрининг помеѓу 

Ромска популација 

со посредство на 

ромски медијатори 

- Координација на 

активноста 

3 0 18.000 54.000 0 



ТБ превенција и 

скрининг помеѓу 

Ромска популација 

со посредство на 

ромски медијатори 

- Спроведување на 

скрининг 

150 0 600 90.000 0 

ТБ превенција и 

скрининг помеѓу 

Ромска популација 

со посредство на 

ромски медијатори 

– Мониторинг 

посети 

6 0 1.000 6.000 0 

ТБ превенција и 

скрининг помеѓу 

Ромска популација 

со посредство на 

ромски медијатори 

- Административни 

и канцелариски 

трошоци 

3 0 4.100 12.300 0 

Едукација на 

пациентите болни 

од туберкулоза  и 

членовите на 

семејствата 

1 0 343.600 343.600 0 

Едукативни 

активности и 

скрининг кај 

високоризични 

групи (IDUs, 

затвореници, 

сексуални 

работници, PLWHA, 

Рома,clients on 

MMT, бегалци и 

азиланти) 

1 0 462.750 462.750 0 

Едукативни 

активности кај 

високоризични 

групи 

1 0 100.000 100.000 0 

Спроведување на 

повик за соработка 

со здруженија 

согласно 

подготвени 

критериуми 

1 0 150.000 150.000 0 



ВКУПЕН БУЏЕТ  13.633.000,00 60% 

 

 

Приходи Подставка 742119  147.306.000,00 

     

Расходи Ставка 420  6.053.000,00 

  421  10.265.000,00 

  423  31.800.000,00 

  424  2.532.000,00 

  425  68.417.000,00 

  426  3.840.000,00 

  480  14.700.000,00 

  481  8.500.000,00 

  483  0,00 

  485  1.199.000,00 

  486  0,00 

Вкупно     147.306.000,00 ден 

Вкупно:147.306.000,00 денари “ 

 

4.  Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 

Извршител Износ на исплатени средства 

Министерство за здравство 203.844,00 

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и 

туберкулоза - Скопје 

7.399.312,00 

Македонски Црвен Крст  0 

НВО Ецдкор  0 

НВО Доверба 0 



НВО МЕРЦ 0 

НВО ХОПС 0 

НВО ХЕРА 0 

ВКУПНО: 7.603.156,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата е подготвен во скоп на активностите за 

Отворено Владино Партнерство усвоени од Владата на РМ, а во насока на унапредување на фискалната транспарентност. 

Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство на РМ и Здружението за еманципација, солидарност и 

еднаквост на жените – ЕСЕ.   


