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Опис на постигнувања 
 

Со цел развој на државната кардиохирургија и детска хирургија во Република Северна 
Македонија, како и продуцирање на нови стручни лица во државата, континуирано се 
ангажира тимови кој доаѓаат во Скопје за да обезбедат дијагноза, операции, пред- и 
пост-оперативна нега на пациенти . Овие тимови работат заедно со нашиот тим и на тој 
начин се врши трансфер на знаење и обука, дополнително, се одржуваат предавања од 
областа на адултната кардиохирургија.. 

АДУЛТНА КАРДИОХИРУРГИЈА 

Kардиохируршките операции се едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот 
на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интервенција е во постојан пораст. 
Како кардиохируршки интервенции се подразбираат интервенциите на отворено срце 
помеѓу другите реконструкција на срцеви залистоци, замена на срцеви залистоци, аорто 
– коронарен бајпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот го зазема 
трансплантацијата на срце од кадаверичен дарител. Договори се потпишуваат помеѓу 
директорот на ЈЗУ со тимот за адултна кардиохирургија кој е составен од 
кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, интензивисти, средниот 
медицински кадар (перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински 
сестри за во кардиохируршка интензивна нега). Средствата кои се исплаќаат за 
едукаторите се во рамките на предвидените средства во Програмата и се исплаќаат 
согласно периодот на ангажирање на лицата 

 

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА И ПЕДИЈАТРИСКА ХИРУРШКА ИНТЕНЗИВНА НЕГА  

- Со цел навремено дијагностицирање и третман кај педијатриските пациенти, 
Министерството за здравство интензивно вложува напори во растот и развојот на 
педијатриската хирургија , како и интензивна хируршка нега.  

Преку соработката со тимот на педијатриските хирурзи, кардиохирурзи од Америка, 
тимот при Институтот за здравствена заштита на мајки и деца, Белград, Србија, 
Клинички Центар Србија, Белград, Болница Звездара, Белград и други установи, се 
намалува бројот на интервенции на деца кои се лекуваат во странство, а воедно и се 
едуцира македонскиот тим кој ќе треба да продолѓи да работи самостојно без странски 
едукатори 



Тимот за неонатална хирургија е составен од: педијатриски хирурзи, анестезиолози, 
интензивисти, интернисти, кардиолози, медицински сестри, перфузионисти, 
анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во интензивна нега. 

- Лимфангиомите спаѓаат во групата на васкуларни малформации, најчесто 
локализирани на врат, со непосреден контакт и компресија на витални органи и крвни 
садови во соодветната регија. Досегашната пракса беше овие пациенти да се упатуваат 
на лекување во медицински центри надвор од Република Северна Македонија. Нашите 
залагања се во правец, да обезбедиме соодветни услови за третман на овие пациенти на 
Клиника за детска хирургија. Поради тоа, неопходно е обука на персоналот од врвни 
експерти од областа, кои ќе едуцираат третирајќи ги веќе дијагностицираните пациенти 
на нашата клиника. 

- потребно е и едукација на хируршкиот тим од Клиника за детска хирургија за 
третман на специфични случаи од областа на неонатална и доенечка хирургија. 
Постоперативно овие пациентите се третираат на одделот за интензивна нега и 
терапија. За применување на соодветните методи во секојдневната пракса потребно е 
едукација на персоналот. 

Со цел унапредување на работата на Клиниката за детска хиругија, воведување на нови 
методи, што воедно и ќе значи намалување на бројот на пациенти кои имаат потребата 
од упатување на лекување во странство. 

Со овие интервенции се врши трансфер на know-how на нашиот тим за неонатална 
хиругија и кардиоваскуларна хирургија, со што овие интервенции во иднина би ги 
вршеле самостојно нашите специјалисти во Република Северна Македонија. 

 Во рамките на активноста предведена во програмата која се однесува на лекувани 
пациенти од цереброваскуларни болести; особено цереброваскуларниот инфаркт 
субарахноидеално, интерцеребрално и друг вид крварење се лекува 1 пациент во ЈЗУ 
Општа болница Прилеп со должина на болнички престој повеќе од 5 години. 

2. 

  Активност Извршители Износ 

  
1 

Средства наменети за образовни и 
договорни услуги за тимот кој ја 

основаше државната кардиохирургија 
и континуирано работи на растот и 

развојот на државната 
кардиохирургија на Универзитетската 
клиника за државна кардиохирургија 

– Скопје 

Универзитетска клиника за државна 
кардиохирургија – Скопје 

  
13.200.000,00 ден. 

2 

Средства наменети за образовни и 
договорни услуги за тимовите кои 

континуирано ги воведуваат и 
развиваат неонаталните хируршки и 

кардиохируршки  интервенции и 
педијатриска  интензивната хируршка 
нега на Универзитетската клиника за 

детска хирургија – Скопје 

Универзитетска клиника за детска 
хирургија-Скопје 7.200.000,00 ден. 



3 

Лекување на пациенти од 
цереброваскуларни болести, особено 

цереброваскуларниот инфаркт, 
субарахноидално, интрацеребрално и 

друг вид крвавење, со должина на 
болнички престој повеќе од 5 години 

ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ 
Прилеп 1.200.000,00 ден. 

  
4 

  

Неизмирени обврски за реализирани 
програмски активности од 2019 

година 
‘  2.100.000,00 ден. 

  ВКУПНО:  23.700.000,00 ден. 

 
 
 

Забелешка: 
- Согласно изменувањето и дополнувањето на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, се донесе 
Програма за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна 
Македонија за 2020 година која се финансираше согласно одобрените средства од Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2020 година наменети за оваа програма, во висина од 36.700.000,00 денари, од кои 11.700.000,00 
денари од Буџетот на Република Северна Македонија, а 25.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки 
активности на Министерството за здравство. 

 
 

3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 
 

Извршител Износ на исплатени средства 

Министерство за здравство / 

Универзитетска клиника за кардиологија, 
Скопе 

 
/ 

Универзитетска Клиника државна 
кардиохирургија, Скопје 

 
5.445.475 

Униврзитетска клиника за радиологија, 
Скопје 

 
/ 



Универзитетска клиника за 
неврохирургија, Скопје 

 
/ 

ГОБ “8ми септември” / 

Универзитетска клиника за детска 
хирургија, Скопје 

6.589.819 

Универзитетска клиника за детски болести, 
Скопје 

 
/ 

Медицински факултет, Скопје / 

Општи, клинички и специјални болници 706.848 
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