
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА  

на 

Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и 

активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2017 година 

1. Опис на постигнувања 

1.1 Вкупен број на лица странски државјани кои се третираат со хемодијализа во 

извештајниот период. 

- Во текот на 2017 година во период од јануари до заклучно  јули месец 2017 се 

спроведува хемодијализен третман на  16-17 пациенти  ,во август два 

пациенти,период од септември до декември по  три пациенти единствено во ЈЗУ 

Завод за нефрологија Струга врз основа на склучена Спогодба (Службен весник 

на Република Македонија бр.13/2002). 

1.2  Број на лица странски државјани кои престануваат со хемодијализа во извештајниот 

период, вклучувајќи ги и причините за престанок – трансплантација на бубрег, 

иселување, смрт и сл.  

- Поради можност за спроведување на хемодијализен третман бројката на 

пациенти е намалена . 

2. Превенција на компликации на лицата со хемофилија  

- Центарот за хемофилија нема  реализирани активности . 

3. Извештај за програмска и буџетска реализација на активностите финансирани од 

основниот буџет на Министерството за здравство и буџетот на самофинансирачки 

активности 

 Рекапитулар Денари 

 Потребни средства за дијализа за 20 лица-странски државјани кои 
се опфтени со Спогодбата 

9.738.432.00 

 Потребни средства за секундарна и терцијарна превенција на 
хемофилијата  

/ 

 Пациенти со хронична бубрежна инсуфициенција кои мора да се 
лекуваат со хемодијализа за нивното оспособување за вршење на 
секојдневните активности 

/ 

 Исплата на неизмирени обврски за 2016 година  / 

 ВКУПНО:  9.738.432.00 

 



3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 

Извршители* Износ на исплатени средства 

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина / 

Завод за нефрологија Струга 9.738.432.00 

ВКУПНО: 9.738.432.00 

* Наведете ги сите здравствени установи во кои пациентите се лекуваат со хемодијализа 

 

Подготвил:   д-р Блерим Беџети 

Одобрил:     прим.д-р Сузана Маневска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои 

се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2017 година 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.   


