ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА
на
Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на
одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и
доенчињата во РМ за 2017 година

1. Извештај за програмска и буџетска реализација на активностите
финансирани од основниот буџет на Министерството за здравство и
буџетот на самофинансирачки активности

1. За здравствена заштита на родилките и доенчињата до 1-на годишна возраст
1. Интрапартална заштита на родилки
а) неоперативно породување х 1250
денари
б) оперативно породување – царски
рез х 4.200
2. Специјалистички лекарски прегледи
на доенчиња до 1 година х 40 ден.
3. Лекарски ортопедски преглед со
ЕХО на доенчиња до 1 година х 40
ден.
4. Лекување на доенчиња до една
година во болнички услови

Износ
10.320.000,00

Вкупно

25.800.000,00

12.040.000,00
430.000,00
430.000,00

2.580.000,00

2. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 од Програмата.
1. Специјалистички лекарски преглед
2. Основни дијагностички испитувања
- испитување на бремени
- Лабораторија ЛУ1
- Рендген
3. Лекување во болнички услови

Вкупно

Износ
2.580.000,00
4.300.000,00
430.000,00
430.000,00
4.300.000,00

12.040.000,00

3. За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со
дијализа
1. Партиципација за осигурени лица
кои се третираат со дијализа х 1 ден.

Вкупно

Износ
200.970,00

200.970,00

4. За трансплантација на органи од точка 4 на оваа Програма
1. Партиципација за трансплантација

Износ
5.290.530,00

Вкупно

5.290.530,00

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа Програма
1. Партиципација за осигурени лица х
2.700 денари максимум

Вкупно

Износ
19.600.000,00

19.600.000,00

6. За шеќерна болест – диабетес мелитус од точка 6 од оваа Програма
1. Партиципација за специјалистички
контролни прегледи х 40 денари

Вкупно

Износ
3.300.000,00

3.300.000,00

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа Програма
1. Партиципација за осигурени 55
лица х 2.700 денари (просечна
партиципација на годишно ниво)

Вкупно

Износ
148.500,00

148.500,00

8. За хемофилија од точка 8 од оваа Програма
8.1. Партиципација за осигурени лица
х 6.000,00 денари
8.2. За секундарна и терцијарна
превенција на хемофилија

Вкупно годишно за
хемофилија

Износ
2.220.000,00
1.000.000,00

3.220.000,00

9. За прегледи во служби за спортска медицина од точка 9 од оваа Програма
потребни се средства за:

9. Партиципација за прегледи во
служби за спортска медицина ( за
млади лица од 14-29 години) 80,00
денари

Вкупно:

Износ
400.000,00

400.000,00

Рекапитулар
Рекапитулар
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА
за точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
Вкупно средства од основниот
буџет
Вкупно средства од буџет за
самофинансирачки
активности

Денари
48.000.000,00

Потрошени средства
48.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

______________________________________________________________
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.

