Министерство за здравство

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
2.1.А: Оправданост и дизајн на Програмата
Образложение: Програмата ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА произлегува од Одлуката за утврдување на
стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019, Програмата за работа на Владата 2017-2020 година, Утврдената здравствена стратегија до
2020 година, Милениумските цели на ОН во делот на здравството, поставените приоритети и цели на Министерството за здравство и бројни здравствени стратегии и
акциони планови, кои се однесуваат на превенцијата и заштитата на здравјето на населението.
1.

Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ согласно Одлуката за утврдување на стратешките приоритети
на Владата на РМ за 2019 година

•

РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ

•

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ЧЛЕНКА НА НАТО И ЕУ

•

ГРАДЕЊЕ НА ТОЛЕРАНТНО ОПШТЕСТВО И ОДДРЖУВАЊЕ НА ДОБРИ МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЃУСЕБНА ТОЛЕРАНЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ

Приоритетни цели дефинирани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ за 2019 година a кои се однесуваат на секторот
здравство:
-

Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира зајакнување на услугите и подобрување на организацијата
на здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво.

-

Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност при обезбедувањето здравствени услуги
за населението.

-

Оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на реалните потреби на граѓаните.
2.

НПАА

ПОГЛАВЈЕ 1; СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ;
ПОГЛАВЈЕ 27; ЖИВОТНА СРЕДИНА
ПОГЛАВЈЕ 28; ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
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3.

Стратешки приоритети и цели на Министерството за здравство:

Нацрт-Стратешкиот план 2019-2021 година содржи: редефинирани, потврдени и нови развојни активности, преку кои ќе се реализираат приоритетите и целите на
Министерството за здравство, додека пак програмите и потпрограмите дефинирани во планот произлегуваат од воспоставените приоритети и цели во здравствениот
сектор и нивната развојна компонента оди во прилог на остварување на целите.
Во функција на наведената приоритетна цел “Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира зајакнување на
услугите и подобрување на организацијата на здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво” се утврдени
следните приоритети и цели на министерството:
Подобрен здравствен статус на населението
- Воспоставување на систем преку кој ќе се следи здравствениот статус на населението:
а) воведување на постапки за редовно следење на здравствениот статус на населението со што ќе се овозможи идентификација на барањата на здравствени услуги и
ќе даде сознанија за приоритетните болести на нашата територија, а тоа од своја страна овозможува поставување приоритети, програми и превентивни мерки кои ќе
обезбедат подобрен здравствен статус на населението
б) воспоставување на систем за следење и контрола на заразните болести, рано откривање и предупредување - зголемено покривање на населението со вакцини и
воведување на нови вакцини согласно потребите, имплементирање во пракса на програмата за задолжителна имунизација на населението, спроведување на
Стратегијата за незаразни заболувања во согласност со Европската стратегија на СЗО
в) намалена стапка на смртност кај приоритетните болести и заболувања на зависности, како и намален број на жртвите на несреќни ситуации, намалена стапка на
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смртност кај новороденчињата
г) подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби, по широки консултации со невладините и професионални организации

Oбезбедување на здравствени услуги кои се фокусирани кон потребите на пациентите, ставање на граѓаните во центарот на здравствениот систем и
зајакнување на чувството и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите.
a)подобрено здравје и здравствена грижа во рамки на единиците на локалната самоуправа со јасно дефинирани надлежности на општините, подобрување на
условите за заштита на менталното здравје во локалната заедница и вкупно на ниво на држава
б) подобрено здравје на населението со преземање на мерки за обезбедување на чист воздух, вода и хигиена на храната,
в) зголемена едукација на населението за водење на здрав начин на живеење, превенција од болести и здравствена екологија
Во функција на наведената приоритетна цел “Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност
при обезбедувањето здравствени услуги за населението” се утврдени следните приоритети и цели на министерството:
Достапен систем на здравствена заштита на населението
а)подобрување на организацијата на здравствена заштита,
б)стандардизиран третман на сите заболувања и јасно дефиниран и единствен пакет на здравствени услуги, со цел секој пациент да добие иста нега во сите
здравствени установи, достапна здравствена заштита на целото население што подразбира целосно здравствено осигурување на населението
в)подобри примарни здравствени услуги на населението во руралните и оддалечените места, отварање на здравствени објекти таму каде што ги нема, отварање на
стоматолошки амбуланти, распределба и планирање на медицинскиот кадар. Подобрено орално здравје на населението (особено кај младите)
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г) подобрени фармацевтски услуги преку обезбедени високо квалитетни и со соодветна цена фармацевтски производи за населението, достапни за сите граѓани
д)модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ и подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните преку
изградба, реконструкција, надградба и доградба на објектите на јавните здравствени установи, набавка на современа медицинска опрема

Во функција на наведената приоритетна цел “Оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на
реалните потреби на граѓаните ” се утврдени следните приоритети и цели на министерството:
Квалитетен и долгорочно-финансиски одржлив систем на здравствена заштита
а)одржливо финансирање на здравството и рационално искористување на средствата согласно потребите на населението преку: воспоставување на праведни
принципи во распределбата на средствата на принцип солидарност, праведност и ефикасност,
б)подготовка на транспарентен систем за проценка и поставување на приоритетни инвестиции во здравствените установи во согласност со планот на капацитетите
(мрежата на установи),
в)воспоставување на ефикасни механизми за финансирање на здравствените установи преку реализација на утврдените начини на финансирање.
Развивање на концепт за Национален систем за електронски евиденции во здравството
а)интегриран здравствен информатички систем за информатичко комуникациска технологија Е-здравство, преку кој ќе се направи интеграција на здравствените
установи и нивно мрежно работење, со цел воспоставување на капацитети за планирање, функционирање и следење на здравствениот систем и Фондот за
здравственото осигурување на Македонија.
Професионален развој, модернизација на едукативниот процес, достапност и подобра соработка, транспарентно здравство, подобра дистрибуција на
информациите до населението
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а)обезбедување на нормални услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација, повисоки плати, со цел да се спречи нивниот одлив
во странство,
б)зајакнување на капацитетите на човечки ресурси на сите нивоа: изготвување на долгорочна проекција на потребите од здравствен кадар врз основа на повеќе
индикатори (број на вработени, возрасна структура и профил на кадарот, територијална дистрибуција, миграција од јавни во приватни здравствени установи,
потреба од специјалистички и субспецијалистички кадар). Проекцијата ќе претставува основа за креирање на уписната политика на релевантните факултети, високи
и средни школи.
в)подобрена соработка и размена на информациите меѓу сите заинтересирани страни
г)подобра дистрибуција на информациите до населението преку формираниот специјален Центар за информации и здравствена превенција како дел од
Републичкиот завод за здравствена заштита

Назив на Програмата:
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ
НИВОА

Цел на Програмата:
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА НА СИТЕ НИВОА: ПРЕВЕНТИВНО, ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО ТЕРЦИЕРНО НИВО

Показатели за успех на Програмата:
ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ КОЈ ЌЕ ГО УНАПРЕДИ И ОДРЖИ ЗДРАВЈЕТО НА СИТЕ ГРАЃАНИ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА
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Програмата е:


ВЕРТИКАЛНА



хоризонтална

Потпрограми од Програмата: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА

Потпрограма 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
МЕРКИ

ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ:

ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО

Број на организирани акции за крводарителството во 2019,2020,2021

ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА
БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО
АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Bрој на откриени новороденчиња со метаболни болести
Обезбедување на безбедна храна, вода, воздух и спречување на појава на
заразни и незаразни болести кај населението во 2019,2020,2021

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО
РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето во 2019,2020,2021

Број на имунизирани деца во 2019,2020,2021
ТУБЕРКУЛОЗАТА

КАЈ

Број на извршени тестирања за туберкулозата во 2019,2020,2021
Број на извршени тестирања за рана детекција на малигни заболувања во
2019,2020,2021
Број на откриени случаеви во 2019,2020,2021
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ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА
ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРАВИЛНИК

ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДА И СТРАТЕГИЈАТА НА
РОМИТЕ

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКАТА ЗАШТИТА ВО
СИСТЕМОТ

ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ (КВБ)

Број на извршени тестирања од ХИВ/СИДА во 2019,2020,2021
Број на превентивни здравствени прегледи во 2019,2020,2021
Број на извршени систематски прегледи на лица неопфатени во образовниот
систем, сите деца од училишна возраст и студентите во 2019,2020,2021
Број на превземени мерки согласно акцискиот план за подготвеност и
одговор на здравствениот систем при справување со итни кризни состојби и
катастрофи
Број на остварени услуги од страна на ромските медијатори цел подобрување
на здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита
Број на откриени и упатени лица кои немаат остварено право на избор на
матичен лекар
Број на откриени и упатени лица без здравствено осигурување кои го
оствариле правото на здравствено осигурување
Број на откриени и невакцинирани или нередовно вакцинирани деца.
Број на лица едуцирани за здрави животни стилови
Број на лица упатени за остварување на правото од социјална помош
Број на лица откриени и упатени до соодветна институција без лична
документација.
Имплементирана Национална стратегија за превенција на орални заболувања
кај децата до 14 год во РМ 2018-2028 година, и спроведени активностите од
акциониот план за 2019 како и воспоставен систем на јавна стоматолошка
здравствена заштита во здравствените домови
Број на извршени хируршки интервенции од страна на странски хирурзи
Број на обучен кадар/тимови
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Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА
ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

1.ОРГАНИЗИРАЊЕ И
УНАПРЕДУВАЊЕ НА
КРВОДАРИТЕЛСТВОТO
1.1.Обезбедување
доволни
количини сигурна крв
1.2.Здравствена контрола и
евиденција на крводарителите
1.3.Активности
Републичкиот
завод
трансфузиологија)
1.4.Активности
Крст

на

на
за

Сектор за
секундарна и
терциерна
здравствена
заштита -

Мизијен
Бајрами

Консултирани

Црвен Крст на
Република
Македонија

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)

година)

1/19

12/19

Институт за
трансфузиологи
ја Скопје
Јавни
здравствени
установи во РМ;

Ана Димова

Црвениот

Средствата од оваа програма се наменети за плаќање на партиципацијата за лекување на лица

Човечки
I
II II
I

I

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

25.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00
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кои се крводарители, како и за активностите за организација на крводарителски акции.

2.ИСПИТУВАЊЕ НА
ПОЈАВАТА,
СПРЕЧУВАЊЕТО И
СУЗБИВАЊЕТО НА
БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ
НАСЕЛЕНИЕТО
2.1.Епидемиолошки надзор на
терен и истражување
2.2.Епидемиолошки анкети
2.3.BAB тест
2.4.Brucella capt.тест
2.5.PCR
2.6.Едукативни семинари
2.7.Предавања за население во
рурални средини и експонирани
работници
2.8.Стручно
помош

методолошка

Сектор за
превентивна и
примарна
заштита-

Џемиле Алију

Институт за
јавно здравје
(10-те ЦЈЗ) и
здравствените
домови
Медицински
факултет Скопје

1/19

12/19

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Министерство за здравство

2.9.Специфична едукација по
интервентна епидемиологија
2.10.Печатење на флаери

Планираните финансиски средства на оваа програма се наменети за активности за рано
откривање на сомнителни лица евентуално заболени од бруцелоза, кои се откриваат преку
лабораториски анализи. Планирани се и едукација на населението за превенција од бруцелоза.
Бруцелозата се намалува во државата и затоа е потребно континуирано спроведување на
активностите. Финансиските средства се доставуваат за извршени активности на здравствени
установи.

3.АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И
ДЕЦАТА
3.1.Тиреоиден скрининг на сите
новородени деца
3.2.Неонатален скрининг
слух кај новороденчиња

за

3.3.детектирање на метаболни
болести
како
селективен
скрининг по индикација
3.4.Микробиолошки брисеви за
трудници – приматели за
социјална помош и заштита и

Сектор за
примарна и
превентивна
здравствена
заштита –
Нермина
Факовиќ

Клиника за
детски болести,
Клиника за
гинекологија и
акушерство
/граѓански
организации н
агенции,
Комитет за
подршка на
доење, Комитет
за имунизација

1/19

12/19

17.000.000,00

Министерство за здравство

ослободување
од
партиципација
за
микробиолошки брисеви за
сите бремени жени од семејства
со минимални вкупни месечни
примања и/или се невработени
3.5.Антенатални прегледи на
бремени Ромки
3.6.Смс за бебе/text for baby

Со предвидените средства на оваа Програма се обезбедува бесплатно породување на сите
бремени жени

4.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
(превентивна здравствена
заштита)
4.1.Социјално
медицинска
дејност
со
здравствена
статистика и промоција на
здравјето
4.2.санитарно
дејност
со

хигиенска
здравствена

М-р Сања
Саздовска

-ИЈЗ на РМ - 10
ЦЈЗ во РМ
-Институтот за
медицина на
труд на РМ
Институтот за
Епидемиологија
и биостатистика
со медицинска
информатика
при
Медицински

1/19

12/19

43.000.000,00

120.000.000,00 150.000.000,00

Министерство за здравство

екологија

факултет Скопје

4.3. епидемиолошка дејност

- ЈЗУ„Завод за
физикална
медицина и
рехабилитација
“Скопје

4.4. безбедност и здравје на
работа
и
првентивна
здравствена
заштита
на
работниците и земјоделците
Со финансиските средства од програмата се реализираат обврските на Институтот за јавно
здравје и Центрите за јавно здравје, и активности предложени од Комитетот за здравје и
животна средина при Влада на РМ. Со средствата предвидени на оваа програма предвидени се
активности поврзани со зголемениот прилив на мигранти кои на неделно ниво генерираат
трошоци. Средствата се доставуваат до здравствени и други установи

5.ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ИМУНИЗАЦИЈА НА
НАСЕЛЕНИЕТО
5.1.Редовна набавка на вакцини
за имунизација на децата
вклучително и поливалентни
вакцини (2015-2020)
5.2.Обезбедување
на
нова
четиритипна ДТП ацелуларна
вакцина
во комбинација
инактивна полио вакцина за
вакцинација на деца на 6
годишна возраст (2018/19-2020)

Др. Бранка
Величковска

Здравствени
установи,
Комитет за
имунизација

1/19

12/19

294.000.000,00

351.700.000,00

351.700.000,00

Министерство за здравство

5.3.Воведување на електронски
систем на водење на евиденција
за вакцинација (2019-2020)
5.4.Едукација на здравствен
кадар
(континуирано)
од
областа на имунизацијата
5.5.Воведување на вакцинација
против пнеумокок и рота вирус
(2020-2020)
5.6.Одбележување на Европска
недела
на
имунизација
(континуирано)
5.7.Кампања за подигање на
свеста на родителите за
бенефитите од имунизацијата
(2018-2020) - Средства од
сопствен буџет на МЗ или СЗО

Со оваа Програма се обезбедуваат вакцини за континуирана имунизација и вакцини по
епидемиолошки индикации. Согласно препораките на СЗО во план е воведување на две нови
вакцини пнеумокок и против рота вирус), преименување од орална полио во инактивна полио
вакцина.
Се планира набавка на вакцини против сезонски грип на лица над 65 години, приматели на
просечна пензија и пензија под просечната и лица кои не примаат пензија. За реализација на
тендерот 2019-2020 потребни се по 351,7 милиони денари од буџетска од самофинансирачката

Министерство за здравство

сметка, согласно заклучок на Владата на РМ Бр.44-3766/1 од 15.05.2018 година

6.ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТУБЕРКУЛОЗА КАЈ
НАСЕЛЕНИЕТО
6.1.Активно пронаоѓање на
случаи на туберкулоза кај
ризични групи со селективна
радиофотографија
6.2.Дообработка на сомнителни
РТГ наоди
6.3.Мониторинг и евалуација
6.4.Тренинг
6.5.Одржување и надградба на
софтвер за електронска
обработка на податоци за
пациенти болни од туберкулоза
- ДОТ активности
6.6.Набавка на медицински
потрошен материјал
6.7.Обезбедување на лична

Ангел
Митевски
Маја
Стојановска

Национална
комисија за
туберкулоза ЈЗУ
Институт за
белодробни
заболувања и
туберкулоза
граѓански
здруженија

1/19

12/19

25.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Министерство за здравство

опрема за контрола на
инфекција
6.8.Спроведување на ПАЛ во
пракса на општи лекари
6.9.Континуитет на ДОТ
активности
6.10.ТБ превенција и скрининг
помеѓу Ромска популација со
посредство на ромски
медијатори
6.11.Едукативни активности и
скрининг кај високоризични
групи (IDUs, затвореници,
сексуални работници, PLWHA,
Рома,clients on MMT, бегалци и
азиланти)

Финансиските средства на оваа програма се за активности на Институтот за туберкулоза за
радиофотографија на ризични групи, едукација на здравствени работници, брошури со
превентивни мерки за туберкулоза и набавка на лекови за болни од туберкулоза.

7.РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА
МАЛИГНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА
7.1.Скрининг рак на грло на

Институтот за
јавно здравје на
Република

1/19

12/19

24.000.000,00

69.000.000,00

76.000.000,00

Министерство за здравство

матка
7.2.Опуртунистички скрининг
на колоректален карцином во
Република Македонија
7.3.Преглед на пациенти за
рано откривање на карцином на
простата (возрасна група 50-55
години)со фамилијарен ризик
од 45-50 години
7.4.Организиран скрининг за
рана детекција на рак на дојка

Македонија
м-р Сања
Саздовска

Вработени во
ЈЗУ, кои се
вклучени во
Скрининг,
одговорни за
спроведување
на Програмата
- Лице од УЕЗ
кое ке ги
верификува
доспеаните
фактури за
извршени
активности
- членови на
работна група
односно
„Канцеларија за
скрининг“
-УЕЗ за
одржување и
надградба на
комјутерски
софтвер и ерегистар за

Министерство за здравство

карцином на
дојка

Финансиските средства од оваа програма се за активностите на гинеколозите за повикување за
ПАП тест и скрининг за карцином на грло на матка кај жените и активности за скрининг на
карцином на дебело црево и активности за скрининг за карцином на дојка. Планирани се
промотивни и едукативни активности.
Планираните финансиски средства се доставуваат до здравстевни установи за извршени
активности.

8.ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ХИВ/СИДА

Д-р Елена
Ристеска

Д-р Никола
8.1.Набавка
на Грпчевски
антиретровирусна терапија за
лицата
кои
живеат
со
ХИВ/СИДА и тестови за
следење на ХИВ инфекцијата

Национална
комисија за
ХИВ,
Клиника за
инфектвни
болести Скопје,
Институт за
јавно здравје,

8.2.Обезбедување на психосоцијална поддршка на лицата
кои живеат со ХИВ

Институт за
епидемиологија

8.3.ДСТ
кај
новооткриени
пациенти со туберкулоза

Центри за јавно
здравје,

8.4.Дефинитивна лабораториска
дијагноза за носителство на

Граѓански

90.000.000,00
1/19

12/19

Министерство за здравство

ХИВ
за
конфирмација

дефинитивна

здруженија

8.5.Спроведување на стручни
предавања во училиштата за
превенција на ХИВ/СИДА и
СПИ
помеѓу
младата
популација
8.6.Превенција
клучните популации
8.7.Спроведување
истражувачка студија

помеѓу

на

8.8.Тренинг на лекарите од
примарна
и
секундарна
здравствена заштита
8.9.Вршење на доброволно и
доверливо
советување
и
тестирање (ДДСТ) на лица

Во Програмата за заштита на населението од ХИВ се предвидува финансирање на најголем дел
од активности за превенција и рано откривање на ХИВ кај клучните засегнати популации и
оддржување на ниска преваленца на ХИВ преку универзален пристап до превенција, лекување,
грижа и подршка, базиран на почитување на човекови права и недискриминација.

Министерство за здравство

9.ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ

Д-р. Жозефина
Петревска

9.1.Надоместок за ангажирање
на тимовите кои ќе одат на
терен
9.2.Обработка на податоци од
мерењата при здравствениот
преглед и извештај
9.3.Материјални трошоци

Институт за
јавно здравје,
Медицински
Факултет
Скопје- Центар
за семејна
медицина,
здравствените
домови,
здруженија/
НВО

1/19

12/19

9.4.Набавка на ленти за шеќер,
холестерол, ланцети и апарати
9.5.Активности за превентивни
прегледи при топлотни бранови
9.6.Трошоци за
Рурални доктори

гориво

за

9.7.Мапирање на здравствени
потреби на деца и лица со
попреченост

Финансиските средства од оваа програма се за активности за организирање на пунктови за
бесплатни прегледи по плоштади и рурални места, бесплатни прегледи за превенција од
топлотни бранови...

5.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Министерство за здравство

10.СИСТЕМАТСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ
10.1.Систематски прегледи на
предучилишни
деца,
лица
неопфатени во образовниот
систем обезбедуваат услови за
зачувување и унапредување на
здравјето на сите деца од
училишна возраст и студентите
преку превенција и рана
детекција на здравствените
ризици и нарушувањата на
здравјето
10.2.Систематски прегледи во
1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение,
во 1-ва и 4-та година (завршна)
година од средно образование,
како и на студенти во 1-ва
година факултет
10.3.Дополнителни
превентивни
контролни
и
целни прегледи кај учениците
каде е најдено отстапување
10.4.Превентивни прегледи кај
предучилишни деца заради
рана детекција
на говорни

Адис Алигега

Институт
за
јавно
здравје,
МТСР, МО

1/19

12/19

10.770.000,00

16.770,000

16.770,000

Министерство за здравство

мани
10.5.Средства за залевање на
првите катници кај децата на 6
годишна возраст
Финансиските средства на оваа програма се: за општ лекарски преглед, стоматолошки преглед и
лабораториски преглед (крв и урина). Многу се чести деформациите кај ученици во раната возраст, кои ако
навреме не се откријат и лекуваат, ќе доведат до трајни последици и инвалидност. Доколку не се
спроведуваат систематските прегледи кај учениците и студентите, нема да постои комплетна превенција од
деформитети, откривање на лоши навики и откривање на поедини заболувања кај целата школска и
студентска популација, како и на лицата кои не се опфатени во здравствениот систем од 7 до 18 годишна
возраст како и за изготвување и печатење на прирачници за здравствени работници, теренски посети за
проценка на превентивната служба за систематски прегледи и имунизација, работилници за обука на
превентивните тимови, изготвување на промотивно-едукативни материјали за ученици итн.
11.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
МЕЃУНАРОДЕН
ЗДРАВСТВЕН ПРАВИЛНИК
(МЗП)

MЗ
Др.Љубица
Ташева

СЗО,ИЈЗ
Комисија за
заразни
болести,
Комисија за
имплеметација
на МЗП, ДСЗИ
Министерство
за внатрешни
работи,
Агенција за
храна и
ветерина, ЦУК,
Дирекција за

1/19

12/19

0

0

0

Министерство за здравство

заштита и
спасување,
Дирекција
за
радијациона
сигурност
12.ПОДРШКА НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
ДЕКАДА И СТРАТЕГИЈА НА
РОМИ

Сенад Мемеди

1/19

12/19

3.300.000,00

12.1.ангажирање со Договор за
дело - 20 ромски здравствени
медијатори во 15 општини на
територијата на Р. Македонија 4.600.000,00
12.2.обуки за јакнење на
капацитетите
на
РЗМ
400.000,00
12.3.печатење
на
материјали(обрасци) за работа
на РЗМ -30.000,00

13.ЈАКНЕЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ НА
СТОМАТОЛОШКАТА

Министерство
за образование,
Министерство

13.1. Буџетски
средства
обезбедени

5.030.000,00

5.030.000,00

Министерство за здравство

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ВО СИСТЕМОТ
13.1.подобро орално здравје на
деца до 14 годишна возраст
преку воспоставен систем на
јавна
стоматолошка
здравствена
заштита
во
здравствените домови согласно
националната стратегија
за
превенција
на
орални
заболувања кај децата до 14 год
во РМ 2018-2028 година

13.1.Координат
ивно тело за
спречување на
орални
заболувања кај
деца до 14
годишна
возраст

за
труд
и
социјална
работа,
Министерство
за
локална
самоуправа,
(сите општини
на ниво на РМ),
Институт
за
јавно
здравје,
Агенција
за
лекови
Помагачи
на
реализацијата
на Стратегијата

-Фондација
Боров, Borrow
Foundacion
Англија,
Colgate,
Wrigley,
Средствата за реализација на Стратегијата, се обезбедуваат преку Буџетската програма:
систематски прегледи на ученици и студенти (10.5) и тоа за: залевање на првите катници кај
децата на 6 годишна возраст; средства за стоматолошки материјал за заштита (залевање,
запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво одделение; средства за пасти за
локална примена кај деца со специјални потреби наменети за превенција од кариес (за деца со
специјални потреби до 14 години и со тежок вид на ментална и физичка попреченост во
развојот; тренинзи за здравствените работници (лекари и медицински сестри) од превентивните
тимови кои работаат со деца од училишна возраст на теми поврзани со ризични видови на
однесување, имунизација, унапредување на квалитетот на систематските прегледи;

преку
програмата
систематски
прегледи
ученици
студенти
ставка

за
на
и
во

10.5.Средства за
залевање
на
првите катници
кај децата на 6
годишна возраст

Министерство за здравство

здравствени-едукативни активности и изработка на промотивни материјали

14.ПРЕВЕНЦИЈА НА
КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ
БОЛЕСТИ (КВБ)
Средствата за оваа програма се
наменети
за
исплата
на
превентивни
и
куративни
активности
поврзани
со
кардиоваскуларни активности.
Средства за образовни и
договорни услуги за:
-тимот
кој
ја
основаше
државната кардиохирургија
- тимот кој континуирано ги
води и развива неонаталните
кардиохируршки интервенции
и интензивна хируршка нега
-тимот кој работи на развој на
техники од ендоваскуларна
неврохирургија,
спинална
неврохирургија и ендоскопија
на хипофиза
-за лекување на пациенти од
церебро васкуларни болести
особено
цереброваскуларен
инфаркт,
субарахноидално,
интрацеребрално и друг вид на
крварење со должина на

Александра
Ристовска
Ефтимова

Универзитетска
та клиника за
државна
кардиохирургија
–Скопје
Универзитетска
клиника
за
неврохирургија
– Скопје
Универзитетска
клиника
за
детска
хирургија
–
Скопје
Општа болница
Прилеп

1/19

12/19

33.700.000,00

Министерство за здравство

болнички престој повеќе од 5
години.
-во 2019 година се воведува
лекување на лимфангиомите,
вродени бенигни тумори од
васкуларно потекло кои може
да го загрозат животот на
детето поради притисок на
големите крвни садови и
нарушена
функција
на
виталните органи.
Во програмата се предвидуваат 2.000.000,00 денари за ангажирање на странски хирург кој ќе
врши хируршка интервенција а воедно и едукација и обучување на нашиот кадар. Вкупните
годишни трошоци за лекување на оваа болест во странство изнесуваат повеќе од 100 илјади
евра.
Вкупно активности во I година: 14
Вкупно активности во II година:14
Вкупно активности во III година:14
Вкупно за потпрограма 1:

Министерство за здравство

Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА

ПОТПРОГРАМА 2: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)

1.СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА
1.1.специјализации по семејна
медицина
1.2.Доедукација на лекарите
кои работаат во примарна
здравствена заштита, а кои не
се специјалисти (2020)

Министерство
здравство
Сектор за
превентивна и
примарна
здравствена
заштита
др.Зоран
Стојановски

2.МАТИЧЕН ЛЕКАР
*покачување на капитациониот
бод на матичните доктори на 90
денари
*матичните пациенти ќе се

за

Катедра за
семејна
медицина
Асоцијација на
општи лекари

година)

Човечки
I
II I
I
I

I

0
2018

2020

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

0

0

Министерство за здравство

регистрираат на ординации, со
определување на максимален
број регистрирани пациенти по
лекар и пропишана минимална
загарантирана плата за секој
дополнителен лекар
*обезбедување
матичен
гинеколог за секоја жена во
Македонија

3.ИТНА
ПОМОШ

МЕДИЦИНСКА

МЗ и ЈЗУ, ЗД
Скопје

ЈЗУ ЗД Скопје

18/19

2019

3.1.Унапредување на Итна
медицинска помош во рамките
на ЈЗУ ЗД Скопје
*формирање на нова самостојна
јавна здравствена установа на
итна медицинска помош, која
ќе ги обедини сите служби на
итна медицинска помош и ќе ги
поврзи сите болници во
Република Македонија

3.2.Едукација на екипи од Итна
медицинска помош-обнова на

Средствата се предвидени во мерка 3, потпрограма 3
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА

3.2.едукации во
Медицински

Министерство за здравство

обуката од 2015 година за
(Basic
Life
Support-BLS)Медицински
Симулациски
Центар

4.ДОМАШНА
ПОМАГАЊЕ
ЛИЦА

ГРИЖА
И
НА
СТАРИ

5.РУРАЛЕН ДОКТОР*

Вкупно активности во I година: 5
Вкупно активности во II година:5
Вкупно активности во III година:5
Вкупно за потпрограма 2:

СОРАБОТКА - Програма за едукација на лекари и
медицински персонал и за
кофинансирање на
специјализација,
односно
супспецијализација
на
здравствените работници и здравствените соработници
вработени во приватни здравствени установи, други правни
лица и невработени за 2019, во ставка 3.1.4.
МЗ

ПЗЗ

МЗ

Здравствени
Домови

2013

континуир
ано

симулациски
центар
6.000.000,00
денари

Министерство за здравство

Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

1.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ
РАСТРОЈСТВА*
1.1.Згрижување на пациентите
кои се на долготрајно лекување
во Психијатриските установи
болничко лекување (хронично
душевни болни за долготрајна
нега и чување)
1.2.Обезбедување
дневно
болнички третман во Центри за
ментално здравје за пациентите
со проблеми во менталното
здравје (хронично душевни
болни со долготрајен престој во
дневни болници (повеќе од 30
дена))

Сектор за
секундарна и
терциерна
здравствена
заштита,

Консултирани

ЈЗУ Психијатриска
болница “Скопје“
Скопје, ЈЗУ
Психијатриска
болница “Негорци“
Гевгелија и ЈЗУ
Психијатриска
болница Демир
Хисар
Јавните
здравствени
установи кои
имаат центар за
ментално здравје
како
организациона
единица
Универзитетска

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
1/19

година)
12/19

Човечки
I II II
I

I

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

47.000.000,00

79.000.000,00

83.000.000,00

Министерство за здравство

1.3.Отворање на нови Центри за
ментално здравје

клиника за
психијатрија,

(Исплаќање на средства за
извршени здравствени услуги,
мониторинг и евалуација на
процесот на имплементација на
активностите и користењето на
буџетските
средства
и
мониторинг и евалуација на
Центрите за ментално здравје)

Здружение
на
психијатри на РМ
и Здружение на
психолози на РМ,
Комисија
за
ментално здравје
формирана
од
Министерот
за
здравство

1.4.Спроведување
на
Национална
стратегија
за
ментално здравје 2018-2025
година

Планираните средства се предвидени за исплаќања на здравствената заштита на лицата кои се
наоѓаат на задолжително лекување и чување во псхијатриска установа т.н. “Судски случаи“ како
и средства за исплаќање на партиципација за пациентите кои ги посетуваат центрите за ментално
здравје.
2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
сектор за
Универзитетска
ТРОШОЦИ ЗА БОЛНИ ЛИЦА секундарна и
Клиника
за
КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО
терциерна
хематологија, ЈЗУ
1/19
12/19
ДИЈАЛИЗА, И АКТИВНОСТИ здравствена
Завод
за
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО
заштита,
нефрологија
ХЕМОФИЛИЈА
Струга,
здравственитеустан
ови
во
кои
2.1.Болни
со
хронична
пациентите
се
бубрежна инсуфициенција и Д-р Блерим
лекуваат
со

7.000.000,00

19.000.000,00

21.000.000,00

Министерство за здравство

нивно третирање со дијализа Беџети
(средства за дијализа за 20
странски
државјани
од
Република Албанија кои се
опфтени со Спогодбата)
2.2.Болни
од
хемофилија
(потребни
средства
за
партиципација за лица заболени
од хемофилија, и средства за
секундарна
и
терцијарна
превенција на хемофилијата)

хемодијализа, 10-те
центри за јавно
здравје
и
ЈЗУ
Институт
за
трансфузиона
медицина-Центар
за хемофилија

Со средствата предвидени во оваа програма се покриваат трошоците за болни кои се третираат
со дијализа и активности за пациентите со хемофилија и истите средства се предвидени за:
- средства за хемодијализа за пациентите кои се опфтени со Спогодбата меѓу Македонската
Влада и Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските науки кое
се спроведува во ЈЗУ Завод за нефрологија Струга;
- средства за секундарна и терциерна превенција, односно превентивно едукативни активности
за пациентите кои боледуваат од хемофилија
средства за хемодијализа за пациентите кои се државјани на РМ, на кои привремено им е
прекинато здравственото осигурување заради различни причини, на кои им е оневозможено
плаќање на здравствената услуга (хемодијализа) од страна на ФЗОМ;

3.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН,
ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ
ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И
ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И

сектор за
превентивна и
примарна
здравствена
заштита
др.Арсим

Универзитетска
клиника за
ендокринологија
дијабетес и
метаболички
нарушувања-

1/19

12/19

692.000.000,00

770,000,000.00

800.000.000,00

Министерство за здравство

КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС
Со средствата на оваа програма
предвидена е набавка на
инсулин, инсулински игли,
глукагон, ленти за мерење на
шеќер и пумпи за континуирано
снабдување со инсулин за
40.000 регистрирани инсулино
зависни пациенти од кои 3.000
се лица со тип 1 дијабетес и
37.000 со тип 2.

Агуши и
Михајло
Костовски

Скопје
Национална
комисија за
дијабетес,
невладини
организации

За реализација на тендерот 2019-2020 потребни се по 750 милиони денари од буџетска
самофинансирачката сметка, согласно заклучок на Владата на РМ Бр.44-6965/1 од 17.07.2018
година

4.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА
ЗАВИСНОСТИ

Сектор за
секундарна и
терциерна
здравствена
4.1.Обезбедување на потребна заштита
терапија
со
метадон
и
бупренорфин за лицата со
болести на зависности во
Центрите за превенција и
третман од злоупотреба на
дроги во Република Македонија
Д-р Марија

ЈЗУ
Психијатриска
болница Скопје,
Центрите за
превенција и
третман од
злоупотреба на
дроги во
Република
Македонија и
други релевантни
институции во
зависност од

1/19

12/19

79.000.000,00

82.000.000,00

84.000.000,00

Министерство за здравство

4.2.Обезбедување на терапија
за третман на Хепатит Ц на
лица со болести на зависности
4.3.Дисперзија
бупренорфинска
локално ниво

терапија

на
на

4.4.Зајакнување на постоечките
Центрите за превенција и
третман од злоупотреба на
дроги со потребен кадар
4.5.Отворање на нови Центри за
превенција и третман од
злоупотреба на дроги во
Република Македонија
4.6.Болничко
лекување
на
зависници од дрога и алкохол
над 30 дена (судски случаи –
зависници од дрога, зависници
од алкохол)
4.7.Лекување
во
Дневни
болници на зависници од дрога
и алкохол над 30 дена
4.8.Едукација на вработениот
кадар кои работи во Центрите
за зависности и евалуација на

Хаџи-Христовска потребите

Министерство за здравство

постигнатите резултати

Со планираните средства се обезбедува набавка на метадон и бупренорфин како и целосна
услуга на лекување на лица со болести на зависности.

5.РЕТКИ БОЛЕСТИ*

Министерство за Универзитетски
здравство,
Клиники: детски
Клиниките
болести,
5.1.Набавка на терапија за
хематологија,
лицата кои се евидентирани
кожни и
како пациенти со ретки болести прим.д-р Сузана
венерички
во Националниот Регистер за Маневска и
заболувања,
ретки болести во Р. Македонија
гастро-ентерод-р Марија Хаџи
хепатологија,
Христовска
онкологија и
останатите
соодветни
клиники и
меѓународни
организации и
препораки од ЕУ

1/19

12/19

380.000.000,00

Министерството со средствата од оваа програма набавува 28 лекови (во 2018 нови три лекови) со
кои се третираат повеќе од 20 ретки болести.
6.ТРАНСПЛАНТАЦИЈА*

ФЗО;

6.1.средства за стимулирање на

Верски

1/19

12/19

6.000.000,00

650.000.000,00

700.000.000,00

Министерство за здравство

трансплантацијата
и
ослободување
од
партиципација за здравствени
услуги на органо-давателите и
ткиво-дарителите; за исплата на
предвидениот
број
на
трансплантации, доопремување
на медицинската опрема за да
се овозможи трансплантација
на црн дроб, мотивирање на
персоналот и изработка на
информатички
ситем
и
електронска листа која што е
отпочната да се изработува
согласно
моделот
на
електронски
листи
на
Обединетото Кралство

заедници
Тања Васиќ

ЈЗУ УК
-ЈЗУ
Универзитетска
та клиника за
урологија
Скопје
-ЈЗУ
Универзитетска
та клиника за
дигестивна
хирургија
Скопје
-ЈЗУ
Универзитетска
та клиника за
детска
хирургија
Скопје
-ЈЗУ Институт
за јавно здравје

7.*НАЦИОНАЛЕН
КАРДИОВАСКУЛАРЕН

Министерство за здравство

ЦЕНТАР - СО РЕГИОНАЛНА
АМБИЦИЈА И
ПЕРФОРМАНСИ
7.1.Кардиолошки центри во
рамките на постојните ЈЗУ*
Завод за кардиоваскуларни
болести Охрид
-Универзитетските Клиники КБ
Тетово, Битола и Штип
-ОБ Струмица
-ГОБ 8 Септември Скопје

Вкупно активности во I година: 7
Вкупно активности во II година:7
Вкупно активности во III година:7
Вкупно за потпрограма 1:

Министерство за здравство

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ произлегува од
Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019, Програмата за работа на Владата 2017-2020 година, Утврдената
здравствена стратегија до 2020 година, Милениумските цели на ОН во делот на здравството, поставените приоритети и цели на Министерството за здравство и бројни
здравствени стратегии и акциони планови, кои се однесуваат на превенцијата и заштитата на здравјето на населението.
4.

Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ согласно Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата
на РМ за 2019 година

•

РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ

•

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ЧЛЕНКА НА НАТО И ЕУ

•

ГРАДЕЊЕ НА ТОЛЕРАНТНО ОПШТЕСТВО И ОДДРЖУВАЊЕ НА ДОБРИ МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЃУСЕБНА ТОЛЕРАНЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ

Приоритетни цели дефинирани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ за 2019 година a кои се однесуваат на секторот
здравство:
-

Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира зајакнување на услугите и подобрување на организацијата на
здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво.

-

Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност при обезбедувањето здравствени услуги
за населението.

-

Оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на реалните потреби на граѓаните.

Министерство за здравство

5.

НПАА

ПОГЛАВЈЕ 1; СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ;
ПОГЛАВЈЕ 27; ЖИВОТНА СРЕДИНА
ПОГЛАВЈЕ 28; ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

6.

Стратешки приоритети и цели на Министерството за здравство:

Нацрт-Стратешкиот план 2019-2021 година содржи: редефинирани, потврдени и нови развојни активности, преку кои ќе се реализираат приоритетите и целите на
Министерството за здравство, додека пак програмите и потпрограмите дефинирани во планот произлегуваат од воспоставените приоритети и цели во здравствениот
сектор и нивната развојна компонента оди во прилог на остварување на целите.
Во функција на наведената приоритетна цел “Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира зајакнување на
услугите и подобрување на организацијата на здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво” се утврдени
следните приоритети и цели на министерството:
Подобрен здравствен статус на населението
- Воспоставување на систем преку кој ќе се следи здравствениот статус на населението:
а) воведување на постапки за редовно следење на здравствениот статус на населението со што ќе се овозможи идентификација на барањата на здравствени услуги и
ќе даде сознанија за приоритетните болести на нашата територија, а тоа од своја страна овозможува поставување приоритети, програми и превентивни мерки кои ќе
обезбедат подобрен здравствен статус на населението
б) воспоставување на систем за следење и контрола на заразните болести, рано откривање и предупредување - зголемено покривање на населението со вакцини и
воведување на нови вакцини согласно потребите, имплементирање во пракса на програмата за задолжителна имунизација на населението, спроведување на
Стратегијата за незаразни заболувања во согласност со Европската стратегија на СЗО
в) намалена стапка на смртност кај приоритетните болести и заболувања на зависности, како и намален број на жртвите на несреќни ситуации, намалена стапка на
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смртност кај новороденчињата
г) подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби, по широки консултации со невладините и професионални организации

Oбезбедување на здравствени услуги кои се фокусирани кон потребите на пациентите, ставање на граѓаните во центарот на здравствениот систем и
зајакнување на чувството и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите.
a)подобрено здравје и здравствена грижа во рамки на единиците на локалната самоуправа со јасно дефинирани надлежности на општините, подобрување на условите
за заштита на менталното здравје во локалната заедница и вкупно на ниво на држава
б) подобрено здравје на населението со преземање на мерки за обезбедување на чист воздух, вода и хигиена на храната,
в) зголемена едукација на населението за водење на здрав начин на живеење, превенција од болести и здравствена екологија
Во функција на наведената приоритетна цел “Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност
при обезбедувањето здравствени услуги за населението” се утврдени следните приоритети и цели на министерството:
Достапен систем на здравствена заштита на населението
а)подобрување на организацијата на здравствена заштита,
б)стандардизиран третман на сите заболувања и јасно дефиниран и единствен пакет на здравствени услуги, со цел секој пациент да добие иста нега во сите
здравствени установи, достапна здравствена заштита на целото население што подразбира целосно здравствено осигурување на населението
в)подобри примарни здравствени услуги на населението во руралните и оддалечените места, отварање на здравствени објекти таму каде што ги нема, отварање на
стоматолошки амбуланти, распределба и планирање на медицинскиот кадар. Подобрено орално здравје на населението (особено кај младите)
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г) подобрени фармацевтски услуги преку обезбедени високо квалитетни и со соодветна цена фармацевтски производи за населението, достапни за сите граѓани
д)модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ и подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните преку изградба,
реконструкција, надградба и доградба на објектите на јавните здравствени установи, набавка на современа медицинска опрема

Во функција на наведената приоритетна цел “Оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на
реалните потреби на граѓаните ” се утврдени следните приоритети и цели на министерството:
Квалитетен и долгорочно-финансиски одржлив систем на здравствена заштита
а)одржливо финансирање на здравството и рационално искористување на средствата согласно потребите на населението преку: воспоставување на праведни
принципи во распределбата на средствата на принцип солидарност, праведност и ефикасност,
б)подготовка на транспарентен систем за проценка и поставување на приоритетни инвестиции во здравствените установи во согласност со планот на капацитетите
(мрежата на установи),
в)воспоставување на ефикасни механизми за финансирање на здравствените установи преку реализација на утврдените начини на финансирање.
Развивање на концепт за Национален систем за електронски евиденции во здравството
а)интегриран здравствен информатички систем за информатичко комуникациска технологија Е-здравство, преку кој ќе се направи интеграција на здравствените
установи и нивно мрежно работење, со цел воспоставување на капацитети за планирање, функционирање и следење на здравствениот систем и Фондот за
здравственото осигурување на Македонија.
Професионален развој, модернизација на едукативниот процес, достапност и подобра соработка, транспарентно здравство, подобра дистрибуција на
информациите до населението
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а)обезбедување на нормални услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација, повисоки плати, со цел да се спречи нивниот одлив
во странство,
б)зајакнување на капацитетите на човечки ресурси на сите нивоа: изготвување на долгорочна проекција на потребите од здравствен кадар врз основа на повеќе
индикатори (број на вработени, возрасна структура и профил на кадарот, територијална дистрибуција, миграција од јавни во приватни здравствени установи, потреба
од специјалистички и субспецијалистички кадар). Проекцијата ќе претставува основа за креирање на уписната политика на релевантните факултети, високи и средни
школи.
в)подобрена соработка и размена на информациите меѓу сите заинтересирани страни
г)подобра дистрибуција на информациите до населението преку формираниот специјален Центар за информации и здравствена превенција како дел од Републичкиот
завод за здравствена заштита
Цел на Програмата
МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ
ВОСПОСТАВЕН ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ

Показатели за успех на Програмата:
-Изградени Клинички Центри,
-Реконструирани и доградени здравствени објекти и опремени со модерна медицинска опрема и апаратура
-Воспоставен интегриран здравствен информатички систем за информатичко комуникациска технологија
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Програмата е:

Х ХОРИЗОНТАЛНА
Вертикална

Потпрограми (компоненти) од Програмата:

Потпрограма 1:

Показател за успешност:

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ

Број на јавно здравствени објекти реконструирани, надградени и доградени во 2019 2020
2021 година
Број на активности превземени за изградба на нови центри во 2019,2020,2021 година
Набавена медицинска опрема и апартура во 2019 2020 2021 година

Потпрограма 2:

Показател за успешност:

ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ

-Воспоставен интегриран здравствен информатички систем
комуникациска технологија Е-здравство во 2019 2020 2021 година

за

информатичко

-Воспоставена интеграција на здравствените установи и нивно мрежно работење во 2019
2020 2021 година
-Воспоставени капацитети за планирање, функционирање и следење на здравствениот
систем и Фондот за здравственото осигурување на Македонија во 2019 2020 2021 година
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Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА
ЕУ
ПОТПРОГРАМА 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)

1.ИЗГРАДБА НА НОВИ
ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
1.1.Изградба на Клинички
Центар “Мајка Тереза “ Скопје (2015-2021)
*Изградбата на нов, современ и
функционален Универзитетски
Клинички Центар во Скопје, кој
ќе гарантира високо квалитетни
здравствени
услуги
на
населението во целата држава и
ќе го врати концептот на
единствен
Универзитетски
Клинички Центар во кој
клиниките
ќе
бидат

Влада на РМ,
Проектна единица
Министерство за за имплементација
здравство –сектор за на Проектот, која се
буџетско планирање, наоѓа во состав на
Проектна единица за Министерство за
реконструкција на
здравство
ЈЗУ

Човечки
I II II
I

I

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

година)
587.375.000,00
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функционално поврзани
1.2.Изградба
на
болница Штип

Клинички

1.2.1.Продолжување
со
градба на новиот објект на
клиничкиот блок во ЈЗУ
Клиничка болница Штип;
1.2.2.Опремување на новиот
Клинички
блок
со
медицинска и немедицинска
опрема

1.2.РЕКОНСТРУКЦИЈА,
НАДГРАДБА И ДОГРАДБА
НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈАВНИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИТЕТЕ
УСТАНОВИ ВО РМ -ВТОРА
ФАЗА (2013-2021)
Средствата предвидени на оваа
програма се за исплата на
обврските
предвидени
во
договорот за заем со ЦЕБ
Банката за рехабилитација,
реконструкција и изградба на
објекти на ЈЗУ во РМ (исплата
на ДДВ за извршените работи и
процентуалното учество на МЗ

198.000.000,00

Министерство за здравство

во проектот).
Со предвидените средства треба
да се продолжат активностите
од Проектот со следните
приоритети за 2019 година:
1.2.1. Реконструкција на
ГОБ“8-ми
Септември”
(2016-2018)
Во напредна фаза изведба на
Бункер за линеарен акцелератор
ЈЗУ Општа градска болница "8
Септември" – Скопје;
Завршување
на
градежни
активности Бункер за линеарен
акцелератор ЈЗУ "8 Септември"
– Скопје.
1.2.2.Целосна
реконструкција
на
специјална болница “Св
Еразмо” Охрид (2015-2018)
2.фаза – доградба на
централна стара болничка
зграда (2016-2018)
Завршување
на
градежни
активности на Реконструкција
на Св Еразмо- Охрид;

Министерство за здравство

1.2.3.Дооформување
и
адаптација
на
постоен
објект на ЈЗУ Општа
болница, Струмица (20142018)
Продолжување со градежни
активности во Општа болница
Струмица;
1.2.4.Завршување
на
градежните
активности
за
реконструкција на ЈЗУ Општа
болница Прилеп;
1.2.5.Завршување
на
градежните
активности
за
реконструкција на ЈЗУ Општа
болница Куманово;
1.2.6.Реконструкција на Општа
болница Гостивар

1.2.7.Реконструкција,
пренамена и адаптација на
објект на ЈЗУ Општа болница
Кичево
За 2019 година за болницата во
Кичево побарани се вкупно 152
милиони денари и тоа по 76

136.000.000,00
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милиони денари од буџетска од
самофинансирачката
сметка,
согласно заклучок на Владата
на
РМ
Бр.44-5911/1
од
17.07.2018 година
3.РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ОПРЕМУВАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ,
ПОЛИКЛИНИКИ И
АМБУЛАНТИ

3.000.000,00

Предвидените средства се за
градежни работи за амбуланти
во рурални средини
4.МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

М-р Саша Иванов

Министерство за
2018
2019
здравство и ЈЗУ
на РМ
4.1.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема (дигитални мамографи) во ЈЗУ
Здравствен дом Крива Паланка, ЈЗУ Здравствена станица Железара, ЈЗУ Општи болници и ЈЗУ
Клиничка болница Битола
4.2. Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар
за потребите на новата Клиничка болница Штип
4.3.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во Јавната здравствена установа –
Универзитетска клиника за Гастроентерохепатологија
4.4.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ – УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА
4.5.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ Општа болница Дебар
4.6.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ Здравствен дом Неготино
4.7.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ Општа болница Гевгелија
4.8.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ Општа болница Гостивар

266.000.000,00
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4.9.Јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести
4.10.Повеќегодишна јавна набавка на медицинска опрема во ЈЗУ Градска општа болница 8-ми
Септември - Скопје
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА
ЕУ
ПОТПРОГРАМА 2: ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

1.НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИ ЕВИДЕНЦИИ
ВО ЗДРАВСТВОТО

МЗ,

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)

Е-здравство

Министерство за
финансии,

I

I

I год.

година)
II

II
I

10.780.000,00
Мој Термин
Влада на РМ

Интегриран
здравствен
информатички систем кој ги
интегрира сите здравствени
установи, аптеки и останати

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

Човечки
I II II
I

II год.

III год
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институции од сите три нивоа
на здравствена заштита.
- подготовка на анализи и
извештаи
од
податоците
внесени
во
инегрираниот
здравствен
информатички
систем
заради
предлагање
концепти
за
развој
на
здравствена политика.
1.1.Воспоставување
и
оддржување на медицински
регистри на болести
1.2.Воведување на електронско
здравствено досие за секој
пациент (ЕЗД)-кое содржи
административни и медицински
податоци за пациентите
1.3.воведување на нови обрасци
за упати и извештаи –
донесување на ново Упатство за
упатување
1.4.Лиценцирање на софтверски
решенија-сертификација
1.5.Укинување
на
хартиен
рецепт и упат и укинување на
здравствени книшки
1.6.Воведување на Национален
радиолошки
информационен
систем (РИС)
1.7.Воведување
на
лабораториски информациони
системи (ЛИС) во установите-

х
х

х

х
х
х
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анализа
на
системите
стандардите
лабораториските системи
здравствените установи
1.8.Следење на превентивата
здравствените домови

и
во
во
во

1.8.1.модул за евиденција и
следење на систематските
прегледи за претшколска и
школска возраст
1.8.2 .евиденција на прегледите
од дежурен лекар
1.9.модул за пријава на смрт

1.10.приклучување
на
приватните
здравствени
установи кои немаат склучено
договор
со
ФЗОМ
во
Националниот систем

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

х
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
А: Оправданост и дизајн на Програмата

2.1.

Образложение: Програмата ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ произлегува од Одлуката за
утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2019, Програмата за работа на Владата 2017-2020 година, Утврдената здравствена
стратегија до 2020 година, Милениумските цели на ОН во делот на здравството, поставените приоритети и цели на Министерството за здравство и бројни
здравствени стратегии и акциони планови, кои се однесуваат на превенцијата и заштитата на здравјето на населението.
7.

Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ согласно Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на
Владата на РМ за 2019 година

•

РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ

•

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ЧЛЕНКА НА НАТО И ЕУ

•

ГРАДЕЊЕ НА ТОЛЕРАНТНО ОПШТЕСТВО И ОДДРЖУВАЊЕ НА ДОБРИ МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЃУСЕБНА ТОЛЕРАНЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ

Приоритетни цели дефинирани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ за 2019 година a кои се однесуваат на секторот
здравство:
-

Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира зајакнување на услугите и подобрување на организацијата
на здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво.

-

Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност при обезбедувањето здравствени услуги
за населението.

-

Оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на реалните потреби на граѓаните.
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8.

НПАА

ПОГЛАВЈЕ 1; СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ;
ПОГЛАВЈЕ 27; ЖИВОТНА СРЕДИНА
ПОГЛАВЈЕ 28; ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

9.

Стратешки приоритети и цели на Министерството за здравство:

Нацрт-Стратешкиот план 2019-2021 година содржи: редефинирани, потврдени и нови развојни активности, преку кои ќе се реализираат приоритетите и целите на
Министерството за здравство, додека пак програмите и потпрограмите дефинирани во планот произлегуваат од воспоставените приоритети и цели во здравствениот
сектор и нивната развојна компонента оди во прилог на остварување на целите.
Во функција на наведената приоритетна цел “Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира зајакнување на
услугите и подобрување на организацијата на здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво” се утврдени
следните приоритети и цели на министерството:
Подобрен здравствен статус на населението
- Воспоставување на систем преку кој ќе се следи здравствениот статус на населението:
а) воведување на постапки за редовно следење на здравствениот статус на населението со што ќе се овозможи идентификација на барањата на здравствени услуги и
ќе даде сознанија за приоритетните болести на нашата територија, а тоа од своја страна овозможува поставување приоритети, програми и превентивни мерки кои ќе
обезбедат подобрен здравствен статус на населението
б) воспоставување на систем за следење и контрола на заразните болести, рано откривање и предупредување – зголемено покривање на населението со вакцини и
воведување на нови вакцини согласно потребите, имплементирање во пракса на програмата за задолжителна имунизација на населението, спроведување на
Стратегијата за незаразни заболувања во согласност со Европската стратегија на СЗО
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в) намалена стапка на смртност кај приоритетните болести и заболувања на зависности, како и намален број на жртвите на несреќни ситуации, намалена стапка на
смртност кај новороденчињата
г) подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби, по широки консултации со невладините и професионални организации

Oбезбедување на здравствени услуги кои се фокусирани кон потребите на пациентите, ставање на граѓаните во центарот на здравствениот систем и
зајакнување на чувството и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите.
a)подобрено здравје и здравствена грижа во рамки на единиците на локалната самоуправа со јасно дефинирани надлежности на општините, подобрување на
условите за заштита на менталното здравје во локалната заедница и вкупно на ниво на држава
б) подобрено здравје на населението со преземање на мерки за обезбедување на чист воздух, вода и хигиена на храната,
в) зголемена едукација на населението за водење на здрав начин на живеење, превенција од болести и здравствена екологија
Во функција на наведената приоритетна цел “Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност
при обезбедувањето здравствени услуги за населението” се утврдени следните приоритети и цели на министерството:
Достапен систем на здравствена заштита на населението
а)подобрување на организацијата на здравствена заштита,
б)стандардизиран третман на сите заболувања и јасно дефиниран и единствен пакет на здравствени услуги, со цел секој пациент да добие иста нега во сите
здравствени установи, достапна здравствена заштита на целото население што подразбира целосно здравствено осигурување на населението
в)подобри примарни здравствени услуги на населението во руралните и оддалечените места, отварање на здравствени објекти таму каде што ги нема, отварање на
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стоматолошки амбуланти, распределба и планирање на медицинскиот кадар. Подобрено орално здравје на населението (особено кај младите)
г) подобрени фармацевтски услуги преку обезбедени високо квалитетни и со соодветна цена фармацевтски производи за населението, достапни за сите граѓани
д)модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ и подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните преку
изградба, реконструкција, надградба и доградба на објектите на јавните здравствени установи, набавка на современа медицинска опрема
Во функција на наведената приоритетна цел “Оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на
реалните потреби на граѓаните ” се утврдени следните приоритети и цели на министерството:
Квалитетен и долгорочно-финансиски одржлив систем на здравствена заштита
а)одржливо финансирање на здравството и рационално искористување на средствата согласно потребите на населението преку: воспоставување на праведни
принципи во распределбата на средствата на принцип солидарност, праведност и ефикасност,
б)подготовка на транспарентен систем за проценка и поставување на приоритетни инвестиции во здравствените установи во согласност со планот на капацитетите
(мрежата на установи),
в)воспоставување на ефикасни механизми за финансирање на здравствените установи преку реализација на утврдените начини на финансирање.
Развивање на концепт за Национален систем за електронски евиденции во здравството
а)интегриран здравствен информатички систем за информатичко комуникациска технологија Е-здравство, преку кој ќе се направи интеграција на здравствените
установи и нивно мрежно работење, со цел воспоставување на капацитети за планирање, функционирање и следење на здравствениот систем и Фондот за
здравственото осигурување на Македонија.
Професионален развој, модернизација на едукативниот процес, достапност и подобра соработка, транспарентно здравство, подобра дистрибуција на
информациите до населението
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а)обезбедување на нормални услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација, повисоки плати, со цел да се спречи нивниот одлив
во странство,
б)зајакнување на капацитетите на човечки ресурси на сите нивоа: изготвување на долгорочна проекција на потребите од здравствен кадар врз основа на повеќе
индикатори (број на вработени, возрасна структура и профил на кадарот, територијална дистрибуција, миграција од јавни во приватни здравствени установи,
потреба од специјалистички и субспецијалистички кадар). Проекцијата ќе претставува основа за креирање на уписната политика на релевантните факултети, високи
и средни школи.
В)подобрена соработка и размена на информациите меѓу сите заинтересирани страни
г)подобра дистрибуција на информациите до населението преку формираниот специјален Центар за информации и здравствена превенција како дел од
Републичкиот завод за здравствена заштита
Назив на Програмата: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ

Цел на Програмата:
ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ ШТО СЕ ПРУЖААТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСТАНОВИ ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ НА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
СРЕДСТВАТА СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЕФИКАСЕН,
ТРАНСПАРЕНТЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ

Показатели за успех на Програмата:
Модернизиран едукативен процес,
Воспоставени ефикасни механизми за финансирање на здравствените установи преку реализација на утврдените начини на финансирање
Подобрена фискалната рамка и зајакнат процесот на планирање и извршување на Буџетот
Зајакната внатрешна и надворешна контрола
Стручна, ефикасна и отчетна администрација, транспарентност во работењето
Програмата е: (забележете го видот на Програмата)

Х

ХОРИЗОНТАЛНА

 Вертикална
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Потпрограми (компоненти) од Програмата ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ

Потпрограма 1: КВАЛИТЕТЕН,
ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ

ЕФИКАСЕН И

ОДДРЖЛИВ

Показател за успешност:
Број на спроведени завршени активности кои произлегуваат и се поврзани со процесот на
Евроинтеграции (2019,2020,2021)
Број на воспоставени мерки со цел искористување на средствата според потребите на
населението (2019,2020,2021)
Број на спроведени контроли (надзори) во здравствените установи, за наменското
искористување на средствата утврдени во буџетските лимити на ЈЗУ, воспоставен систем
на работење без финансиски загуби (2019,2020,2021)
Број на акредитирани здравствени установи (2019,2020,2021)
Број на акредитирани методи во биохемиските лаборатории по стандардот ISO 15189
(2019,2020,2021)
Хармонизирана фармацевтска регулатива со законодавството на ЕУ (2019,2020,2021)
Ревидирана листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (2019,2020,2021)
Воспоставен регистер на хемикалии (2019,2020,2021)
Воспоставена база на податоци за контролирани супстанции (2019,2020,2021)

Потпрограма 2: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО
ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ

Показател за успешност:
Воспоставен систем на одржлив финансиски систем во здравството (2019,2020,2021)
Број на корисници кои не се задолжително здравствено осигурани за кои е платен придонес
(2019,2020,2021)
Број на пензионери со пензија пониска од просечната во РМ за кои се обезбедени средства
(2019,2020,2021)
Воспоставени праведни принципи во распределбата на средствата на принцип солидарност,
праведност и ефикасност (2019,2020,2021)
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Потпрограма 3: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И
ПОДОБРА СОРАБОТКА

Показател за успешност:
-повисоки плати за здравствените работници (2019,2020,2021)
-зголемени квоти на државни специјализации (2019,2020,2021)
-број на лекари и медицински персонал опфатени со програмата за едукација во
(2019,2020,2021)
-број на здравствени работници опфатени со техничка едукација и специјализирана
софтверска во рамките на програмата за работа на Симулациски Центар за (2019,2020,2021)
-Воспоставен транспарентен и ефикасен систем за информации и комуникации во рамките
на министерството и опкружувањето (2019,2020,2021)

Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ

Потпрограма 1: КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

1.ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ
ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО
ВО ЕУ И НАТО

МЗ – Сектор за
европски
интеграции и
меѓународна

Консултирани

МЗ, Експерти во
соодветни
области,
МФ,СЕП,

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
2019

година)
2019

Човечки
I II II
I

I

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II

III

Министерство за здравство

1.1.Координација на обврските
кои
произлегуваат
од
Стратегијата
на
Владата
поврзани со процесот на
евроинтеграции
1.1.1.подготовката
на
Акцискиот План за заразни
болести
согласно
препораките содржани во
техничкиот
извештај
на
експертите по извршената
проценка на системот за
заразни болести. Акцискиот
план ќе служи како основа за
унапредување на состојбите
во оваа област и за
обезбедување
на
идни
активности поддржани со ЕУ
фондови.
1.2.Зајакнување
на
капацитетот
на
Министерството за здравство
1.3.Европски програми за јавно
здравје
1.4.Имплементација
на
активности од двогодишниот
договор со СЗО (зајакнување
на
здравствениот
систем,

соработка

МНР,Институт за
јавно здравје,
Национални
координаториМТ
СП, ФЗО

Министерство за здравство

незаразни болести, ментално
здравје, насилство и повреди,
промоција на здрави животни
стилови и безбедност на храна)
1.5.Имплементација
на
активностите
утврдени
со
петгодишниот договор помеѓу
Владата на РМ и УНИЦЕФ
1.6.Имплементација
активности во рамки
соработката со УНДП

на
на

1.7.Учество во работата на тела
на Советот на Европа
1.8.Учество во заедничкиот
медицински комитет при НАТО
1.9.Континуирано следење на
активностите кои се одвиваат
во рамки на здравствената
мрежа на земјите од ЈИЕ
1.10.Учество на форуми на
Министри за здравство на
земјите
членки
и
земји
кандидати за членство во ЕУ
1.11.Kонтинуирани активности

Министерство за здравство

за
операционализација
на
Потпишаните
спогодби
за
соработка во областа на
здравството и медицинските
науки
1.12.Иницирање
на
потпишување на спогодба за
соработка со држави во и вон
регионот
1.13.Следење
имплементација
ратификувани
конвенции/протоколи
меѓународни
документи
иницирање на потпишување
конвенции

на
на
и
и
на

1.14.Обезбедување на средства
за членство во меѓународни
организации и тела

2.ФИНАНСИСКИ ОДДРЖЛИВ
СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
2.1.Оддржливо финансирање на
здравството

2019

2.1. М-р
Гордана
Мајнова

конт

Министерство за здравство

2.1.1. воспоставување на систем
за Национални здравствени
сметки за утврдување на
вкупните
трошоци
за
здравствениот
сектор
(средствата се обезбедени од
СЗО) М-р Гордана Мајнова
2019-континуирано
2.2.*Финансиска консолидација
на
јавните
здравствени
установи
2.3.Медицинска мапа
2.4.*Мрежа
установи

на

здравствени

3.МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА
НА ДОКАЗИ

Одделение за
стручни работи,
Надворешни
3.1.Подигнување на нивото на соработници,
Директор,
хоспитална култура
3.2.Упатства за практикување
на медицина базирана на докази
3.3.Клинички патеки
3.4.Стручен надзор и контрола

вработени

Работна група
мултипрофесионал
на

2019

2019

Министерство за здравство

над клиничките
болници

и

општите

3.5.Акредитација
здравствени установи

на

4.АКРЕДИТАЦИЈА НА
БИОХЕМИСКИ
ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО
СТАНДАРДОТ – ISO 15189
4.1.Акредитација на одредени
методи
во
биохемиските
лаборатории по стандардот –
ISO 15189

5.ПОДОБРЕНИ
ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ
5.1.Хармонизација
на
фармацевтската регулатива со
законодавството на ЕУ
5.2.*Ревидирање на листата на
лекови кои паѓаат на товар на
ФЗОМ
5.3.Достапност на лекови

Др. Зоран
Стојановски,
сектор за
превентивна и
примарна
здравствена
заштита

2019

2019

М-р Весна
Настевска

2019

2019

Министерство за здравство

5.4.*Паралелен увоз
5.5.*Квалитетни лекови
крајните корисници

за

5.6.*Аптекарска дејност
рурални средини

во

6.ХЕМИКАЛИИ
6.1.Изготвување на WEB страна
со база на податоци за
хемикалии
6.2.Основање на канцеларија за
помош (helpdesk)
6.3.интегрален регистар на
хемикалии
6.4.изготвување на софтверска
апликација
6.5.Зајакнување на
институционалните капацитети
на одделението за инспекциски
надзор

М-р Лидија
Савиќ

2019

2019

Министерство за здравство

7.КОНТРОЛИРАНИ
СУПСТАНЦИИ

М-р Лидија
Савиќ

2019

2019

7.1.Поднесување на извештаи
до
MCDC
(мониторинг
центарот
на
Европската Унија за контрола
на опојни дроги) со седиште во
Лисабон, Португалија
7.2.Органзирање на обуки и
едукативни настани на сите
заинтересирани страни
7.3.Координација
на
Комисијата за утврдување на
услови по однос на простор,
опрема и кадар за одгледување
на canabis sativa
7.4.Воспоставување на база на
податоци за
контролирани
супстанции
потреба од вработување на едно
лице со високо обраование
(vii/1) од областа на фармација
или медицина

Вкупно активности во I година:

1

Министерство за здравство

Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ

Потпрограма 2: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

1.ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ
НА
ДРЖАВЈАНИТЕ
НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ

Ана Петровска

1.1. Пресметките се утврдени
врз
основа
на
следните
податоци:
• број на државјани на РМ кои
немаат ниту еден основ на
здравствено осигурување -

Консултирани

ФЗОМ

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
1/19

година)
12/19

Човечки
I II II
I

I

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

2.870.200.000,00

2.770.200.000,00

2.770.200.000,00

Министерство за здравство

243.000
• придонес за задолжително
здравствено осигурување на
месечно ниво за едно лице –
950,00 ден.
месечно
пресметување
и
уплатување на придонес за
задолжително
здравствено
осигурување
(месечната
уплатата
на
придонесот
изнесува околу 225.500.000 ден)
Со
оваа
програма
се
обезбедуваат услови за плаќање
на придонесот за задолжително
здравствено осигурување на
државјаните
на
Република
Македонија кои немаат ниту
еден основ на здравствено
осигурување. Министерството
за здравство како обврзник за
пресметување и уплатување на
придонесот за задолжително
здравствено осигурување ќе
може на месечна основа да го
плаќа придонесот. Согласно
тоа, овие лица ќе имаат редовно
уплатен придонес и со тоа
непречено
користење
на
здравствените услуги односно

Министерство за здравство

здравствената
заштита.
Планираниот број на државјани
во РМ кои немаат ниту еден
основ
на
здравствено
осигурување изнесува 243.000.
Придонесот за задолжително
здравствено осигурување на
месечно ниво за едно лице
изнесува 950 денари.
За да се исплатат сите обврски
за една година потребни се
3.319.000.000 денари.

2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА
СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО
ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА
НА
УЧЕСТВО
(ПАРТИЦИПАЦИЈА)
ЗА
ПЕНЗИОНЕРИ
И
ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА
СРЕДСТВА
ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
–
КОНСУЛТАТИВНИ
И
БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ
УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА НА
ВОЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ,
ЧИИ
СЕМЕЈСТВА
СЕ
КОРИСНИЦИ НА ПРАВОТО
НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА
ПОМОШ ВО РЕПУБЛИКА

Арменд Бајрами

Болници во РМ,
ПИОМ

1/19

12/19

123.000,000,00

95.000,000,00

95.000,000,00

Министерство за здравство

МАКЕДОНИЈА
2.1.мерки за здравствена
заштита на одделна група
на
граѓани, односно на
пензионерите кои имаат
пензија пониска од 12.600
денари за ослободување од
партиципација
при
лекувањето во болнички
здравствени
установи,
согласно член 16 ставовите
2 и
3 од Законот за
здравствена заштита
2.2.мерки за обезбедување
на
средства
за
специјалистичко
–
консултативни и болнички
здравствени
услуги
за
децата на возраст до 18
години, чии семејства се
корисници на правото на
социјална парична помош
во РМ
Целта на донесувањето на оваа
програма е обезбедување на
грижа во чувањето, следењето и
унапредувањето на здравјето на
пензионерите како и заради
обезбедување на услови за

Министерство за здравство

лекување на пензионерите во
болничките
здравствени
установи во РМ.
Со Програмата се опфатени
корисниците
на
старосна,
инвалидска и семејна пензија,
чијашто пензија е пониска од
просечната
во
РМ.
Со
Програмата
се
опфатени
случаите на болничко лекување
во болничките здравствени
установи во РМ непосредно по
акутно заболување, состојба и
повреда или заради влошување
на хронична болест.
Со измените на програмата
бр.44-4414/1 од 15.05.2018
година, во оваа програма треба
да се предвидат средства за
специјалистичко-консултативни
и болнички здравствени услуги
за децата на возраст до 18
години чии семејства се
корисници
на
социјална
парична помош

3.ПАРТИЦИПАЦИЈА
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

ЗА

3.1.здравствена заштита
родилките и доенчиња

на
до

М-р Гордана
Мајнова

ФЗОМ

1/19

12/19

80.000.000,00

170.000.000,00

190.000.000,00

Министерство за здравство

едногодишна возраст
3.2.здравствена заштита на
граѓаните
за
одделни
заболувања (партиципација)

4.*ФОРМИРАЊЕ
НА
НЕЗАВИСЕН
ФОНД
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
НА
ЛЕКУВАЊЕТО
ВО
СТРАНСТВО НА ДЕЦА ДО 18
ГОДИНИ КОЈ ЌЕ МОРА
ИТНО
ДА
ГИ
НОСИ
НЕОПХОДНИТЕ ОДЛУКИ ЗА
НИВНОТО ЛЕКУВАЊЕ

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

Министерство за здравство

Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ

Потпрограма 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА
План за спроведување

Мерки/АКТИВНОСТИ

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)

1.ПОДОБРУВАЊЕ
УСЛОВИТЕ
ПРАКТИЦИРАЊЕ
МЕДИЦИНА

НА
ЗА
НА

1.1.*подобрени услови за
работење
1.2.*ПОВИСОКИ ПЛАТИ постепен
процес
на
зголемување
на
основната
плата на сите здравствени
работници – започнувајќи од
септември 2018 е планирано 5%
зголемување на платата на
лекарите.

2.ПРОЕКЦИЈА
ПОТРЕБИТЕ

НА
ВО

година)

Човечки
I
II II
I

I

Потребни ресурси
Финансиски (МКД)
II
III

Министерство за здравство

ЗДРАВСТВЕНИОТ КАДАР И
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
2.1.подготовка на долгорочна
проекција на потребите на
здравствениот кадар која ќе
биде основа за креирање на
уписната
политика
на
соодветните
факултети,
високи и средни школи,
анализа на реалните потреби
од здравствени работници, а
посебно
доктори
и
специјалисти
*зголемување на квотите на
државните специјализации и
бројот на специјалисти во
државното
здравство
со
предност на дефицитарните
специјализации
според
потребите на здравствените
установи и регионите
Специјализации во РМ и во
странство
*воведување
на
специјализација за најдобрите
10
студенти
во
секоја

Министерство за здравство

генерација
*плата и придонеси во висина
на минимална гарантирана
плата за општ лекар за време на
специјализацијата,
на
приватните специјализанти - во
тек е измена на ЗЗЗ и преговори
со синдикатите по однос на
колективните
договори.
(Ангелина Бачановиќ)

3.МОДЕРНИЗАЦИЈА
НА
ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС
3.1.*Програма за едукација на
лекари и медицински персонал
и
за
кофинансирање
на
специјализација,
односно
супспецијализација
на
здравствените работници и
здравствените
соработници
вработени
во
приватни
здравствени установи, други
правни лица и невработени за
2019
Со пресметката се опфатени
програмски активности по вид
и обем како и досега, со

3.1.Елена
Созовска
Роберт
Величковски

2019

2019

40.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

Министерство за здравство

дополнување на
активност 3.1.5.:

една

нова

3.1.1.средства
за
специјализации
и
субспецијализации на лекари од
МК во странство
3.1.2.средства
за
кофинансирани специјализации
3.1.3.средства за ангажирање на
странски лица за:
3.13.1. ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ
= 1.600.000,00 денари
3.1.3.2..ЈЗУ
болести =
денари

УК
Очни
1.440.000,00

3.1.3.3..ЈЗУ УК ГАК
3.960.000,00 денари
3.1.3.4..ЈЗУ
Неврохирургија
3.000.000,00 денари

=

УК
=

3.1.3.5..ЈЗУ КБ ШТИП =

Министерство за здравство

738.000,00 денари
3.1.3.6..ЈЗУ Институт за
белодробни
заболувања
Козле = 372.000,00 денари
3.1.4.едукации
во
Мед.симулациски центар =
6.000.000,00 денари
3.1.5.обука на овластени лица за
преглед на умрени лица

4. МЕДИЦИНСКИ
СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР
Реализирање
на
техничка
едукација и специјализирана
софтверска едукација во рамки
на
Медицински
Факултет
Скопје, ТОАРИЛУЦ и УК за
детски болести
4.1.АТЛС (Advanced Trauma
Life Support) за специјализанти
од УКИМ и УГД
4.2. обуки на немедицински
персонал за основно одржување
во живот и АНД (работа со
автоматски
надворешен

Симулациски
Центар

Прим др. Киро
Салвани

Медицински
факултет и
Лекарска Комора
на РМ

2019

2019
3.1.4.едукации во
Мед.симулациски
центар =
6.000.000,00
денари
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дефибрилатор)
ПЛС (Pediatric Life Support) на
специјализанти од УКИМ и
УГД Медицинските факултети
запишани од јануари 2018
година
4.3.Basic Life Support-BLS за
Ургентните центри и амбуланти
при
ЈЗУ
во
Република
Македонија
4.4.Advanced life support за
Ургентните
Центри
и
амбуланти
при
ЈЗУ
во
Република Македонија
4.5.Обнова на обуката од 2015
година за (Advanced Life
Support-BLS) на вработените во
Службите за Итна медицинска
помош
((потпрограма
2
ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА мерка 3 активност
4.6.МСЦ (јануари-јуни 2019
година) Обука на едукатори за
работа со ХАЛ фантоми
4.7.МСЦ (јануари-април 2019)Обуки за неонатална
ресусцитација
4.8.МСЦ - период (јануаридекември 2019 година) специјализирани
обуки
за
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специјализанти
од
Медицинските факултети
4.9.Република
Македонија
(јануари-декември 2019) - обука
за автоматски дефибрилатори
4.10. Велес/Охрид (период
Април-Јуни 2019) обука на
едукатори за продолжување на
лиценца за едукатори во МСЦ
5.ТРАНСПАРЕНТНО
ЗДРАВСТВО
5.1.Воспоставување
на
ефикасен
систем
на
информации и комуникации во
рамките на министерството и
опкружувањето
5.2.Воспоставување на систем
за унапредување на здравјето на
населението,
преку
спроведување на мерки и
активности со активно учество
на
Владата,
здравствените
установи,
невладини
организации и здруженија на
граѓани
* Следење и поддржување на
европски кампањи и иницирање
на национални кампањи за
подигнување на свеста на
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социјалните
партнери
за
различни прашања од областа
на безбедност и здравје при
работа.
5.3.*дефинирање
регулативата и обврските
локалните власти во областа
здравствената
заштита
унапредувањето на здравјето

на
на
на
и

* Донесување на измените на
Закон за измени и дополнувања
на Законот за безбедност и
здравје
при
работа
и
спроведување на активностите
предвидени во Стратегијата за
безбедност и здравје при работа
2020 и Акцискиот план, со
поддршка на Националниот
совет за безбедност и здравје
при работа
Активности и имплементација
на
усвоената
Национална
програма за елиминирање на
болестите предизвикани од
азбест преку воспоставување
систем
на
инспекција
и
мониторинг на изложеноста на
азбест во работната средина,
подобрување на евиденција на

Министерство за здравство

болестите предизвикани од
азбест и воспоставување на
регистри за професионални
болести и рак, обуки и
изработка
на
водичи
за
инспекциите и работниците во
засегнати сектори, зголемување
на свесноста на работната
популација и населението за
ризик од азбест.
5.4.*здравствената едукација за
училишните
деца
заради
усвојување на здрави стилови
на живеење (соодветна исхрана,
физичка активност, превенција
на зависноста од тутун, алкохол
и психоактивни супстанции,
превенција
на
сексуално
преносливите
заболувања,
ХИВ/СИДА и проблемите во
врска со менталното здравје
5.5.Зголемување
на
вклученоста на граѓанските
организации во давање услуги
за потребите на заедницата
*подобрување на условите за
учество
на
граѓанските
организации
во
креирање
политики, донесување одлуки и
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давање услуги за потребите на
заедницата
Овозможување на поголемо
учество
на
граѓанските
организации
кои
придонесуваат
во
задоволување на потребите на
заедницата и активно ќе
соработуваат со органите на
државната управа и единиците
на локалната самоуправа
5.6.*дефинирање
на
регулативата и обврските за
соработка со здруженија на
родители на деца со ретки
болести и посебни потреби, за
посеопфатна и посигурна
грижа за оваа чувствителна
категорија
6.Јакнење
на
административните капацитети
6.1.Создавање на компетентна
администрација – сервисно и
услужно ориентирана
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

РЈА

100.000,00
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Влијанија врз човечките ресурси

Програма

Резиме на потреба од нови вработувања

Резиме на потреба од
прераспределба на вработените

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ И
АДМИНИСТРАТИВНИ
КАПАЦИТЕТИ

Спроведената функционална анализа 2018
година
покажа
потреба
од
нови
вработувања на одредени позиции заради
успешно спроведување на утврдените
работни задачи согласно работното место

Спроведена
функционална
анализа која ќе ги прикаже
реалните
потреби
на
министерството

Измените
и
дополнувањата
на
систематизацијата како и усогласувањето
на актот согласно законските барања и
потребите на министерството, најпрвин
условува редистрибуција/прераспределба
на вработените лица таму каде што има
зголемен обем на работа и потреба од
кадар, а потоа би се направил тригодишен
план за вработување на нови лица кои би
ги покриле непополнетите работни места.
Изготвување и доставување на планот за
согласност до органот надлежен за буџетот
на
институцијата,
односно
до
Министерството за финансии ( најдоцна до
донесувањето на Буџетот)

•
•
•

трајно
решавање
на
проблемите со просторот
и кадарот
обуки за вработените
вработување,
унапредување
и
мобилност
преку
распоредување
или
преземање
на
административни
службеници

Резиме на потребите од обука
Согласно донесениот План за обуки од
страна на МИОА, МЗ (сектор за човечки
ресурси) подготвува годишен план за
обука на административните службеници
согласно понудените типови на обука и
потребите на министерството, најкасно
до 31.декември во тековната година за
наредната.
Министерот го одобрува подготвениот
План и за истиот се бара согласност од
МИОА. По добиената согласност во
текот на тековната година се реализираат
обуките кои се испланирани за секое
вработено лице поединечно.
За годишниот план два пати годишно се
подготвува извештај за реализација
(најдоцна до 15 јули за период јануаријуни, односно најдоцна до 15 јануари за
периодот јули – декември), и истиот се
испраќа до МИОА.
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Во планот за вработување за 2019 година
(04-2810 од 30.03.2018) се предвидени 14
вработувања од кои 5 се унапредувања со
интерен оглас и 9 вработувања со јавен
оглас.
Измена и дополнување на планот за
вработување за 2019 година со број (049048/1 од 21.12 2018) во кои се бараат 31
работни места од кои 15 унапредувања со
интерен оглас и 16 со јавен (надворешен)
оглас.
Два пати годишно известување за
реализација на планот (15 јули за период
јануари-јули) и (15 јануари за период од
јули – декември) за претходната година
преку доставување на извештаи до МИОА
Континуирано следење на ефектот и
полугодишното интервју кое треба да се
спроведе најкасно до 31.05 тековната
година
Оценувањето
на
административниот
службеник – кое задолжително се
спроведува еднаш годишно и тоа најдоцна
до 1 декември за тековната година
Оценувачите се должни на пропишан
образец во координација со секретарот да
ги оценат административните службеници
и најдоцна до 1 ноември да му ги достават

•

Потреба од нови програми за
обука
на
државните
службеници

потреба од организирана обука за
странски јазик; компјутери и средби за
споделување на професионални искуства
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обрасците за оценување.
Најдоцна до 1 октомври, државниот
секретар е должен да донесе решение во
кое ќе го назначи времето и местото на
спроведување на оценувањето и ќе
формира комисија за спроведување на
оценувањето, составена од пет члена
Административните
службеници
(4
внатрешни оценувачи) најдоцна до 1
ноември ги даваат оценките анонимно
Најдоцна до 1 ноември секретарот,
односно
раководното
лице
на
институцијата во која не се назначува
секретар ги добива и оценките од двајцата
оценувачи кои не се вработени во
институцијата(надворешни оценувачи)
Секретарот, во соработка со оценувачите и
организационата единица за управување со
човечки ресурси се должни најдоцна до 15
декември на пропишан образец да ја
пресметаат
годишната
оцена
за
административниот службеник.

ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И
ЕФИКАСНОСТ

Зајакнување
на
институционалните
капацитети во скоро сите организациони

набавка на техничка опрема работни
бироа, компјутери
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единици

Потребно е да се направат измени и
дополнувања во систематизација на
работни места во организационата единица
сектор за координација и стратешко
планирање, со што ќе се воспостави
структурата која е утврдена со Уредбата за
начелата внатрешна организација на
органите на државната управа, и ќе се
направи дополнување на работните
задолженија кои произлегоа од новите
Упатства.
Имено потребно е да се воспостави ново
одделение за креирање и следење на
политики кое има значајна улога во
спроведувањето на обврските на секторот
за стратешко планирање, како и да се
предвидат работни места за оценување,
следење и анализа односно подготовка на
извештаи за степенот на остварени
резултати по програми.
Измените
и
дополнувањата
на
систематизацијата на работни места во
оваа организациона единица, ќе услови реевалуација
на
административни
капацитети во секторот, со оглед дека не
постои
формално
образование
за
стратешко
планирање
неформалното

едукација и обуки
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образование односно генеричките и
специјализираните обуки кои лицата
успешно ги поминале т.е. селектирање на
лица кои претходно успешно поминале
обуки за стратешко планирање и кои
сериозно ќе се вклучат во процесот на
планирањето, спроведување, следење, и
евалуација на среднорочните планови.
Потребата
во
овој
сектор
од
редистрибуција на вработени или нови
вработувања останува како поставен
приоритет со единствена цел реално а не
формално пополнување на предвидените
работни места.
Обезбедување на просторно сместување
и обезбедување на услови за работа
Зајакнување на човечките ресурси и
административни
капацитети
за
извршување на функцијата на одделението
за внатрешна ревизија
Вработување на потребен број лица со
соодветно образование и способности

Спроведување на обуки на вработените
ревизори
и
обучување
на
нововработениот ревизор за самостојна
работа од областа на внатрешната
ревизија
3.2.Спроведување
на
обуки
на
вработените ревизори и обучување на
нововработениот ревизор за самостојна
работа на внатрешната ревизија од други
области
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ЗДРАВСТВЕН
СИСТЕМ
ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО
ВО ЕУ И НАТО Координација
на
обврските
кои
произлегуваат од Стратегијата
на Владата поврзани со
процесот на евроинтеграции

Потреба од 1 вработување

Принципи на правична застапеност
Очекувано влијание во I година
Број

Процент од
вкупниот број на
вработени

Очекувано влијание во II година
Пол
М

Ж

Македонци

77

63,63%

28

49

Албанци

40

33,05%

26

14

Турци

1

0,82%

0

1

Роми

1

0,82%

1

0

Власи

1

0,82%

0

1

Срби

0

0,00%

0

0

Бошњаци

1

0,82%

0

1

Останати

0

0,00%

0

0

121

100%

55

66

Вкупно

Очекувано влијание во III година
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•
Очекувано влијание во I година

Развивање на заедничките функции

Очекувано влијание во II година

Очекувано влијание во III година

Развивање политики

- Развивање, унапредување и координирање на
процесот на стратешко планирање во министерството и
подобрување на
квалитетот за
следење на
имплементацијата на програмските активности преку
мерење на показателите на успешност

- Развивање, унапредување и координирање на
процесот на стратешко планирање во
министерството и подобрување на квалитетот
за
следење
на
имплементацијата
на
програмските активности преку мерење на
показателите на успешност

- Развивање, унапредување и координирање
на процесот на стратешко планирање во
министерството
и
подобрување
на
квалитетот за следење на имплементацијата
на програмските активности преку мерење на
показателите на успешност

Стратешко планирање/ подготвување на буџет

-подобра соработка меѓу организационата единица за
стратешко планирање и одделението за подготовка на
буџет и подобра координација во делот на
подготвувањето на двата документи: стратешки план и
буџет
- воспоставување на целосно интегриран процес помеѓу
стратешкото планирање и буџетскиот процес
-воспоставување на систем на соработка со вработените
односно координативна мрежа со цел успршна
имплементација на процесот на подготовка на

-подобрување
на
буџетскиот
процес
(планирање, извршување, мониторинг и
евалуација
- воспоставување на целосно интегриран
процес помеѓу стратешкото планирање и
буџетскиот процес
-воспоставување на координативна мрежа која
ќе го воспостави системот на оценување,
следење на активностите и мерките како и

-воспоставен целосно интегриран процес
помеѓу стратешкото планирање и буџетскиот
процес кој ги интегрира сите процеси на
планирање, извршување, мониторинг и
евалуација

-воспоставен систем на соработка со
вработените односно координативна мрежа
со цел успршна имплементација на процесот
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плановите и нивно оценување, следење и мерење на
успешноста на показателите и остварувањето на
поставените цели

мерење на успешноста
одговорните лица

од

страна

на

-воспоставување
на
координатори
на
програмите од стратешкиот план со обврска да
ја следат и мерат реализација на програмите

на подготовка на плановите и нивно
оценување, следење и мерење на успешноста
на показателите и остварувањето на
поставените цели

- воспоставена структурата на организационата единица
за стратешко планирање согласно Уредбата, враќање на
укинатото одделение за креирање политики и следење,
пополнување на работните места со стручен
административен кадар со соодветно искуство,
вештини и квалификации согласно потребата на
работното место.
-Измени и дополнувања во Правилникот за
систематизација на работните места во министерството
со вклучување на потребните дополнувања кои
произлегуваат од Уредбата (во делот на структурата) и
двете нови Упатства (во делот на работните
задолженија и обврски)
Извршување на Буџетот и управување со средства
Воспоставување на систем на проактивното учество
при подготовката на буџетот, транспарентен и заснован
на приоритети, и извршување на буџетот (кој ќе
вклучува посебни буџетски ставки за обука/човечки
ресурси, меѓународни проекти и проекти кои би се
реализирале со граѓанскиот сектор)

Воспоставен транспарентен систем заснован на
приоритети, и постојано надградување на на
процесот на извршување на буџетот (кој ќе
вклучува посебни буџетски ставки за
обука/човечки ресурси, меѓународни проекти и
проекти кои би се реализирале со граѓанскиот
сектор)
како
и
надградување
на
меѓусекторската соработка со организационата
единица за стратешко планирање

Транспарентен буџет заснован на приоритети
и реални потреби, рационална распределкба
на средствата
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-подготовка на Упатство за програмско буџетирање во
согласност со буџетскиот циркулар, и имплементација
на Законот за Буџети

-имплементација на Упатство за програмско
буџетирање во согласност со буџетскиот
циркулар

Воспоставено Упатство за програмско
буџетирање согласно Закон за Буџети, и
негова имплемнтација

Рационално, наменско, ефикасно, ефективно, законито
и транспарентно користење на средствата во текот на
годината;

-задоцнетите исплати и долгови не треба да
бидат ставани во фискалната структура за
наредните години, со што ќе се избегне
работење со загуба во делот на Буџетските
програми
Рационално, наменско, ефикасно, ефективно,
законито и транспарентно користење на
средствата во текот на годината;

Рационално, наменско, ефикасно, ефективно,
законито и транспарентно користење на
средствата во текот на годината;

Непревземање на обврски поголеми од
утврдените средства во Буџетот за соодветната
година;

Непревземање на обврски поголеми од
утврдените средства во Буџетот за
соодветната година;

Непревземање на обврски поголеми од утврдените
средства во Буџетот за соодветната година;
Спроведување на постапките за јавните набавки
согласно одредбите од Законот за јавни набавки
Евиденција и располагање со имотот;
Сметководствена
евиденција
веродостојна
документација;
извештаи
врз
основа
на
документација.

врз
основа
на
Сметководствени
сметководствената
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Управување со човечки ресурси

- воспоставување на структурата и поставеноста на
организационите единици за стратешко планирање
согласно Уредбата
- воспоставување на укинатото одделение за креирање
политики и следење
- дополнување на работните задолженија дефинирани
со новите Упатства
- пополнување на работните места со стручен
административен кадар со соодветно искуство,
вештини и квалификации согласно потребата на
работното место.
Спроведување на функционална анализа со што ќе се
покаже реалната потреба од хоризонтални или
вертикални поместувања на вработените и реалните
потреби од нови вработувања.
Подготовка на годишен план за вработување согласно
реалните потреби што ги дава функционалната анализа
со административен кадар кој има соодветно искуство,
вештини и квалификации за работното место.
Измени и дополнувања на правилникот за
систематизирани места согласно потребите кои
произлегле од спроведената функционална анализа
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Управување со информациски технологии

Спроведена функционална анализа во Управата за
електронско здравство – МЗ, со што ќе се утврди
реалната потреба од ревидирање на систематизацијата и
правилникот за работни места, нужноста да се пополнат
предвидените места назначени како приоритетни, со
лица кои ги исполнуваат квалификациите образование
и искуство.
Подготовка на предлог план за вработување, со цел:
1.

2.

Подготовка на стратешки план 2020-2021
Извештаи за степенот на имплементација на
дефинираните програмски активности
Вработување на соодветни кадри, стручно
квалификувани на работните места посочени
како приоритетни

вработување на лицата кои подолг
временски период се ангажирани во
Управата за електронско здравство –
МЗ, со договор на дело
вертикално
унапредување
на
вработените
во
Управата
за
електронско здравство – МЗ, согласно
потребите

Внатрешна ревизија

- Идентификување на потенцијални проблематични
области и препораки како би се подобрило
управувањето со ризиците и внатрешната контрола

Идентификување
на
потенцијални
проблематични области и препораки како би се
подобрило управувањето со ризиците и

Идентификување
на
потенцијални
проблематични области и препораки како би
се подобрило управувањето со ризиците и
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-исполнување на целите на министерството преку
воведување на систематски, дисциплиниран пристап за
проценка и подобрување на успешноста во процесите
на управување со ризикот, контрола и раководење.
- ревизија на вршењето на услугите во пружањето на
здравствената заштита и здравственото осигурување
преку користење и располагањето со буџетските
средства и грижата за имотот и преку проценување
дали работењето е во согласност со законите,
подзаконските и интерните акти што се во сила,
темелна процена на функционирањето на системите за
внатрешна контрола, процена на економичноста,
ефикасноста и ефективноста во работењето и
користењето на средствата за разни активности и
програми, проверка на точноста и комплетноста на
сметководствената
евиденција
и
финансиските
извештаи.

Подготовка на Стратешки план од страна на
одделението за внатрешна ревизија и Годишен план за
внатрешна ревизија.

внатрешната контрола

внатрешната контрола

-исполнување на целите на министерството
преку
воведување
на
систематски,
дисциплиниран пристап за проценка и
подобрување на успешноста во процесите на
управување
со
ризикот,
контрола
и
раководење.

-исполнување на целите на министерството
преку
воведување
на
систематски,
дисциплиниран пристап за проценка и
подобрување на успешноста во процесите на
управување со ризикот, контрола и
раководење.

- ревизија на вршењето на услугите во
пружањето на здравствената заштита и
здравственото осигурување преку користење и
располагањето со буџетските средства и
грижата за имотот и преку проценување дали
работењето е во согласност со законите,
подзаконските и интерните акти што се во
сила, темелна процена на функционирањето на
системите за внатрешна контрола, процена на
економичноста, ефикасноста и ефективноста во
работењето и користењето на средствата за
разни активности и програми, проверка на
точноста и комплетноста на сметководствената
евиденција и финансиските извештаи.

- ревизија на вршењето на услугите во
пружањето на здравствената заштита и
здравственото осигурување преку користење
и располагањето со буџетските средства и
грижата за имотот и преку проценување дали
работењето е во согласност со законите,
подзаконските и интерните акти што се во
сила, темелна процена на функционирањето
на системите за внатрешна контрола,
процена на економичноста, ефикасноста и
ефективноста во работењето и користењето
на средствата за разни активности и
програми,
проверка
на
точноста
и
комплетноста
на
сметководствената
евиденција и финансиските извештаи.

-зајакнување и обезбедување на независни,
објективни и транспарентни информации за
работењето на Министерството за здравство,
органите во состав и јавните здравствени
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Спроведување на внатрешна ревизија - во субјектот од
јавниот сектор, единките корисници, сите структури,
програми, активности и процеси, вклучувајќи ги и оние
корисници на средства од ЕУ фондовите, како и кај
правните и физичките лица со кои субјектот кај кој се
врши внатрешна ревизија има деловни односи и истите
се корисници на јавни средства.
-Подобрување на квалитетот на извршени ревизии и
унапредување на ревизорската работа
-Спроведување на обуки на вработените ревизори и
обучување на нововработениот ревизор за самостојна
работа од областа на внатрешната ревизија;
-Спроведување на обуки на вработените ревизори и
обучување на нововработениот ревизор за самостојна
работа на внатрешната ревизија од други области;
-Давање на совети со цел подобрување на работењето
на институцијата;
-Унапредување на системот на следење на препораките
дадени во ревизорските извештаи

установи.
-Зајакнување на човечките ресурси и
административни капацитети за извршување на
функцијата на одделението за внатрешна
ревизија
- Вработување на потребен број лица со
соодветно образование и способности и
обезбедување на просторно сместување и
соодветни услови за работа
-Унапредување на системот на следење на
препораките дадени во ревизорските извештаи

Министерство за здравство

РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА
РИЗИК

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА
НАСТАНУВАЊЕ НА
РИЗИКОТ
среден

ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ

голем

- подготовка на Регистар на ризици во
рамките на кој ќе бидат идентификувани
ризиците кои произлегуваат од работните
процеси-проценка на ризикот и утврдување на
прифатливо ниво на изложеност на
идетификуваните ризици
Воспоставување
на
Стратегија
за
управување со ризици во рамките на која ќе
се утврди политиката за управување со
ризиците
- подготовка на планови за ограничување на
можните негативни последици од ризиците.

Неспроведувањето на анализа на
состојбите условува недефинирана
појдовна основа и планиран
резултат на годишно ниво, и
директно влијае врз актуелните
политики, документи, стратегии,
акциони планови

големо

големо

Спроведување
на
соодветна
анализа,
креирање на реални политики и дефинирање
на програми согласно поставената рамка на
приоритети и цели од страна на Владата на
РМ

Нереален и нефункционален буџет
кој ќе овозможи неефикасно
работење

средно

големо

- Навремено и транспарентно донесување,
изменување и дополнување на реален и
функционален буџет на министерството
- Координација во процесот на планирање,
тимска работа и транспарентност во

Невоспоставување на ефикасен и
ефективен систем на контроли во
рамките на министерството

Отсуство

на

координација

и
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соработка
со
секторот
за
стратешко планирање
Недостиг на финансиски средства
за реализација на програмските
активности
- Ненавремено
фактури
од
извршителите

работењето
големо

големо

Реално димензионирање на потребните
финасиски средства за реализација на
програмските активности на програмата

доставување на
страна
на

Воспоставен систем на интерни контроли при
реализација на програмата

- доставување на неточни фактури
од страна на извршителите

Воспоставен и функционален систм на ex-ante
и ex-post финасиска контрола во рамките на
министерството

- недоволен број на економисти
задолжени за верификување на
фактурите
Доцнење на завршните градежни
работи на новите објекти и
реконструктурните работи на
постојните
објекти
кои
е
неопходно да бидат завршени
заради инсталирање на опремата

големо

Неадекватна
и
несоодветна
проценка
на
потребите
од
медицинска опрема и апарати за
јавните здравствени установи во

средно

големо

- Реализација на склучени договори за градба
и реконструкција
-

големо

Придржување до роковите за
извршување
на
градежни
работи на новите објекти и
реконструктурните работи на
постојните објекти

- Подготовка на регистар на медицинска
опрема
- Почитување на одредбите од Законот за
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РМ од страна на менаџерските
тимови од јавните здравствени
установи во РМ.
Набавката на нова и современа
медицинска опрема и апарати да
не се спроведува во согласност со
одредбите
и
критериумите
утврдени со Законот за јавни
набавки
Доцнење и непридржување на
роковите за испорака на опремата
и апаратите од страна на
производителите и добавувачите
согласно зацртаните рокови.
Недостик на
дополнителни
/специфични обуки за планирање,
подготовка на европски проекти,
спроведување,
следење
и
евалуација,
известување,
неправилности и др.

јавни набавки при спроведување на
постапките за набавка на нова и современа
медицинска опрема и апарати
- Реализација на склучени договори
- Придржување на роковите за испорака на
опремата и апаратите од страна на
производителите и добавувачите

средно

големо

- Недостик на дополнителни /специфични
обуки за планирање, подготовка на европски
проекти, спроведување, следење и евалуација,
известување, неправилности и др.

- Имплементација на проекти
поддржани со ИПА инструментот
- Обезбедување на доверливост
при работа
Немање на јавно достапен
официјален извор на податоци од
референтните земји, недостиг на
човечки ресурси и опрема

- Соодветно планирање, подготовка и
аплицирање за добивање
на финасиски
средства
од
европски
фондови,
и
спроведување, следење, евалуација на проекти
и др.

големо

големо

Утврдување на максималната цена на лекот и
формирање на цената на лекот во прометот на
големо и прометот на мало во согласност со
Методологијата за начинот на формирање на
цената на лековите
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Несоодветна
внатрешна
организација и распоредување на
работни места во актот на
систематизација

големо

големо

- Измена и дополнување на актот за
систематизација на работни места во МЗ
согласно позитивните законски прописи и
реалните потреби на министерството
- Распоредување на вработените
и
вработување на лица со соодветно искуство,
вештини и квалификации согласно потребите
на секоја работна позиција

Неекипираност
на
организационата
единица
за
стратешко
планирање
и
неструктурираност
на
одделенијата согласно Уредбата и
задолженијата кои произлегуваат
од истата, што може да биде голем
ризик фактор за неподготвен
стратешки план, годишен план и
сите останати обврски кои
произлегуваат од процесот на
планирање, следење, оценување,
известување
немање
на
доволно
административни капацитети во
организационата
единица
за
стратешко планирање

големо

големо

- Измена и дополнување на актот за
систематизација на работни места во МЗ
согласно Уредбата во која се се даваат насоки
за структурата на организационата единица за
стратешко планирање и координација
- пополнување на систематизираните места за
стратешко планирање согласно Уредбата,
враќање на одделението за креирање на
политики и следење, воведување на
“подготовка на Годишната програма за работа
на Владата” во описот на работните
задолженија во организационите единици,
непополнетите работни позиции да бидат
пополнети со обучен кадар за подготовка на
стратешките планови и нивно следење и
дополнување на работните задолженија кои
дополнително се дефинираа со новите у п а т с
твa
за начинот на постапување на министерствата
и другите органи
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на државната управа во процесот на:
подготвување на стратешките планови и
годишниот план за работа и нивното следење,
оценување и известување за степенот на
спроведувањето
-Распоредување
на
вработените
и
вработување на лица со соодветно искуство,
вештини и квалификации согласно потребата
на работното место

непочитување
на
институционалната меморија и
пополнување на празните работни
места со лица кои немаат
соодветно искуство, вештини и
квалификации согласно потребата
од работното место, со посебен
акцент на стекнатото неформално
образование (генерички и стручни
работилници) од областа која ја
покрива организационата единица
за стратешко планирање.
големо
-непополнување
на
празните
работни места - недоволен број на
вработени и нереален распоред на
вработените наспроти потребата
од обучен и искусен кадар на
одредени
позиции
во
организацијата
- Несоодветно ниво на искуство,
вештини, квалификации

големо

-Спроведување на функционална анализа
-Измена и дополнување на актот за
систематизација на работни места во МЗ
согласно позитивните законски прописи
-Распоредување
на
вработените
и
вработување на лица со соодветно искуство,
вештини и квалификации согласно потребата
на работното место
-реално спроведена функционална анализа
-спроведување на постапки најпрвин за
вертикално распределување на вработените
во министерството, а потоа спроведување на
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нови вработувања согласно
направената
анализа
и
реалните
потреби
на
министерството и планот за вработување.
Неподготвен план за обуки или
подготвен план кој не се базира
врз
реалните
потреби
на
вработените
Ненавременото доставување на
бараната службена информација
претставува ризик по однос на
подготовката на планот, бидејќи
предизвикува
целокупно
пореметување на процедурата од
прибирање на податоци, преку
анализа па се до планирањето
Неспроведување на анализа на
актуелната состојба
-невоспоставена
мрежа
на
координатори кои ќе ги следат
имплементацијата на програмите

големо

големо

- Подготвен Годишен план за обуки на
административните службеници согласно
реалните потреби

големо

големо

- Навремено доставување
службена информација

на

бараната

- Воспоставување на систем на внатрешна
координација во делот на проследувањето на
службената информација
- со измените кои што се направија со новите
Упатства за работа и следење, се јавува
неопходност од конституирање на тим/мрежа
за следење на реализацијата на програмите
дефинирани во стратешкиот план.
- воспоставување на мрежа од координатори
за стратешките програми кои ќе ја следат и
анализираат состојбата
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Очекувано влијание во I година
ПРОГРАМА

1:ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

1. Принцип на еднакви можности на жените и мажите
Очекувано влијание во II година
ОРИЕНТИРАНА

КОН

ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА

ПОТПРОГРАМА

1

ОД

ПРОГРАМАТА:

ПРЕВЕНТИВНА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМА

1:ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

ОРИЕНТИРАНА

КОН

ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА

ПОТПРОГРАМА 2 ОД ПРОГРАМАТА: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПРОГРАМА

1:ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

ОРИЕНТИРАНА

КОН

ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА

ПОТПРОГРАМА 3 ОД ПРОГРАМАТА: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Очекувано влијание во III
година
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ПРОГРАМА

2:МОДЕРНИЗАЦИЈА

И

УНАПРЕДУВАЊЕ

НА

ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ

ПОТПРОГРАМА

1

ОД

ПРОГРАМАТА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

НА

УНАПРЕДУВАЊЕ

НА

ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ
ПРОГРАМА

2:МОДЕРНИЗАЦИЈА

И

ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ
ПОТПРОГРАМА 2 ОД ПРОГРАМАТА ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН
ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ

ПРОГРАМА 3:ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА,
ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ
ПОТПРОГРАМИ ОД ПРОГРАМАТА:
•

КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ
ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ

•

ЗДРАВСТВЕНО
НАЧЕЛОТО

ОСИГУРУВАЊЕ
ЗА

ПО

ЗАЕМНОСТ,
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СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ
•

ПРОФЕСИОНАЛЕН

РАЗВОЈ,

ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА

