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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на 

Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни 
заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во РСМ за 

2020 година 
 

1. Опис на постигнувања 
- Број на жени кои за кои е обезбедена партиципацијата за породување преку Програмата 

во периодот на известување.  
- Број на доенчиња за кои е обезбедена партиципацијата за специјалистички прегледи 

преку Програмата во периодот на известување.  
- Број на доенчиња за кои е покриена партиципацијата за лекување во болнички услови 

преку Програмата во периодот на известување.  
- Да се наведе бројот на лица за кои е обезбедена партиципација за лекување од 

дијагнозите наведени под точка 2 од Програмата и дијагнозите од кои боледувале во 
периодот на известување. 

- Да се наведе за кои лабораториски испитувања за бремени е обезбедена партиципација. 
Да се наведе број на бремени жени за кои била обезбедена партиципација за 
лабораториски испитувања според Програмата. 

- Вкупен број на лица државјани на РМ кои се третираат со хемодијализа во 
извештајниот период. Број на лица кои за прв пат почнуваат со хемодијализа во 
извештајниот период. Број на лица кои престануваат со хемодијализа во извештајниот 
период, вклучувајќи ги и причините за престанок – трансплантација на бубрег, 
иселување, смрт и сл. 

- Вкупен број на лица странски државјани кои се третираат со хемодијализа во 
извештајниот период. Број на лица странски државјани кои за прв пат почнуваат со 
хемодијализа во извештајниот период. Број на лица странски државјани кои 
престануваат со хемодијализа во извештајниот период, вклучувајќи ги и причините за 
престанок – трансплантација на бубрег, иселување, смрт и сл. Опис на критериумите 
според кои странските државјани влегуваат во програмата за хемодијализа во Р. 
Македонија.  

- Број на лица кај кои е извршена трансплантација на бубрег, опфатени со Програмата во 
периодот на известување. 

- Број на лица кај кои е извршено пресадување на коскена срцевина, опфатени со 
Програмата во периодот на известување. 

- Број на пациенти со малигни заболувања за кои е обезбедена партиципација од точка 5 
на оваа Програма во периодот на известување. 

- Број на лица со шеќерна болест – диабетес мелитус за кои е обезбедена партиципација 
од точка 6 на оваа Програма во периодот на известување 

- Број на лица за кои е обезбедена партиципација за хормон за раст од точка 7 од оваа 
Програма во периодот на известување. Број на нови лица, за кои за прв пат се 
обезбедува партиципација за хормон за раст во периодот на известување. 

- Број на лица со хемофилија за кои е обезбедена партиципација од точка 8 од оваа 
Програма. Број на нови лица со хемофилија за кои за прв пат се обезбедува 
партиципација во периодот на известување. Број на обезбедени превентивни прегледи 
за лицата со хемофилија, да се даде бројка за секој преглед што е наведен во точка 8 од 
Програмата. 
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- Во прилог да се објават извештаите за реализацијата на средствата и наменско 
користење на истите кои Здравствените установи корисници на Програмата ги 
доставуваат до Министерството за здравство. 

 
 

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

 
1. За здравствена заштита на родилките и доенчињата до 1-на годишна возраст 

1. Интрапартална заштита на 
родилки 

Износ 

а) неоперативно породување 
х 1250 денари 

13.000.000,00 

б) оперативно породување – 
царски рез х 4.200 

17.000.000,00 

2. Специјалистички лекарски 
прегледи на доенчиња до 1 
година х 40 ден. 

500.000,00 

3. Лекарски ортопедски 
преглед со ЕХО на доенчиња 
до 1 година х 40 ден. 

500.000,00 

4. Лекување на доенчиња до 
една година во болнички 
услови 

4.000.000,00 

Вкупно 35.000.000,00 
 
 
 
 

2. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 од Програмата. 
 Износ 
1. Специјалистички лекарски 
преглед 

1.000.000,00 

2. Основни дијагностички 
испитувања 

 

- испитување на 
бремени 

10.000.000,00 

- Лабораторија ЛУ1 300.000,00 
- Рендген 200.000,00 

3. Лекување во болнички 
услови 

3.500.000,00 

Вкупно 15.000.000,00 
 

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

170.000,00 

Вкупно 170.000,00 
 
 

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа Програма 
 Износ 
1.  Партиципација за 
осигурени лица х 6.000 
денари максимум 

74.330,000,00 

Вкупно 74.330.000,00 
 
 
 

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

300.000,00 

Вкупно 300.000,00 
 

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа Програма 
 Износ 
1.  Партиципација за 
осигурени 65  лица х 2.700 
денари (просечна 
партиципација на годишно 
ниво) 

630.000,00 

Вкупно 630.000,00 
 
 

8. За хемофилија од точка 8 од оваа Програма 
 Износ 
8.1.  Партиципација за 
осигурени лица х 6.000,00 
денари  

3.000.000,00 

8.2. За секундарна и 
терцијарна превенција на 
хемофилија 

800.000,00 

Вкупно годишно за 
хемофилија 

3.800.000,00 

 
9. За   прегледи во служби за спортска медицина од точка 9 од оваа Програма  потребни се 
средства за: 
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 Износ 
9. Партиципација за прегледи  
во служби за спортска 
медицина  ( за млади лица од 
14-29 години)  80,00 денари 

100.000,00 

Вкупно: 100.000,00 
 
 
Рекапитулар 
Рекапитулар Денари 
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
за точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

46.030.000,00 

Вкупно средства од основниот 
буџет 

83.300.000,00 

Вкупно средства од буџет за 
самофинансирачки активности 

129.330.000.,00 

 
 
______________________________________________________________ 
Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата за 
активна здравствена заштита е подготвен во скоп на активностите за Отворено Владино 
Партнерство усвоени од Владата на РСМ, а во насока на унапредување на фискалната 
транспарентност. Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство 
на РСМ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.   
 


