
 
 

 

1 Министерство за здравствона 
Република Северна Македонија 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2  3112500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Бр. 
_________________ 
 
_____________година 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА  
на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат 
со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РСМ за 2020 

година 
 

1. Опис на постигнувања 
1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО 

ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА  
Пациентите со хроничната бубрежна инсуфициенција се 

лекуваат со хемодијализа за нивно оспособување за вршење на 
секојдневните активности.  

1.1.Обезбедување на лекување на 20 пациенти од Република Албанија, 
како итни случаи за хемодијализа во траење од еден циклус, за една година во ЈЗУ 
Завод за нефрологија Струга кои се опфатени со Спогодбата меѓу Македонската 
Влада и Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските 
науки (Службен весник на Република Македонија бр.13/2002). 

 
1.2. Покривање на трошоци за дијализа на лица без здравствено 

осигурување. 

Со оваа активност се покриваат трошоците за хроничен дијализен третман за лица 
кои во периодот на отпочнување на хемодијализниот третман немаат здравствено 
осигурување во временски  период од максимум 60 дена , кој е доволен за 
регулирање на здравственото осигурување.  

 
1.3. Превенција од вирусен хепатит Б  за пациентите на хроничен 

дијализен третман  кои се државјани на Република Македонија  

1.3.1 Групна набавка на Хепатит Б адулт вакцини  од страна на ЈЗУ ЦЈЗ Скопје  за 
потребите на 10-те центри за јавно здравје – не е реализирана набавката на 
Хепатит Б адулт вакцини   
 
 

 
2. ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА  
- Центарот за хемофилија за 2020 година нема реализирани 

активности а беа планирани: 
- унапредување на грижата за лицата со коагулопатии во 2020 година, за 

која е неопходна координација помеѓу Министерството за здравство, Центарот за 
хемофилија при ИТМ, ЈЗУ УК за хематологија, ЈЗУ УК за детски болести и граѓанските 
здруженија на лица со коагулопатии; 
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- Организирање на работилници со заедничко учество на Министерството 
за здравство, Центарот за хемофилија при ИТМ, ЈЗУ УК за хематологија, ЈЗУ УК за 
детски болести и граѓанските здруженија на лица со коагулопатии; 

- Превентивни кардиоваскуларни прегледи за возрасните лица со хемофилија 
и останати коагулопатии. Активностите треба да бидат спроведени во соработка 
помеѓу, Центарот за хемофилија при ИТМ, ЈЗУ УК за кардиологија, ЈЗУ 
Универзитетски институт за клиничка биохемија и граѓанските здруженија на лица со 
коагулопати. 

 
2. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата  

  

Извршители* Износ на исплатени средства 

Завод за нефрологија Струга (средства 
за дијализа на пациенти опфатени со 
Спогодбата меѓу Македонската Влада и 
Албанската Влада за соработка во 
областа на здравството и медицинските 
науки) 

343.148,00 
 

Хемодијализни центри (Покривање на 
трошоците за дијализа на лица без 
здравствено осигурување) 

763.828,00 
 

10- Центри за јавно здравје (Набавка 
на вакцини Хепатит Б за превенција од 
вирусен хепатит Б за пациентите на 
хроничен дијализен третман државјани 
на РСМ) 

/ 

ЈЗУ Институт за трансфузиона 
медицина (средства за секундарна и 
терцијарна превенција на хемофилијата 

/ 

Центарот за хемофилија при ИТМ, ЈЗУ УК за 
кардиологија, ЈЗУ УК за хематологија, ЈЗУ УК 
за детски болести, ЈЗУ Универзитетски 
институт за клиничка биохемија и граѓанските 
здруженија на лица со коагулопатии 

/ 

ВКУПНО: 1.106.976,00 
 

Подготвил: М-р Блета Рама  
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Раководител на сектор  
        Прим. Д-р Сузана Маневска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


