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За таа цел во текот на овој 
месец ќе допатува мисија на 
Светска банка, која непосредно 
ќе се запознае со состојбите и со 
активностите кои се планираат.

Досега имало и до 40 отсто грешки 
во внесувањето дијагнози според 
ДРГ-дијагностички сродни групи.

Проектната единица за управување на здравствениот 
сектор при Министерството за здравство ги ис пол-
нува целите за кои е формирана - да обезбеди струч-

на поддршка на реформите во здравството, а тоа го потвр-
дуваат и оценките од Светска банка, од самото Минис-
терство и од Фондот за здравствено осигурување.

Како што изјави заменик-министерот за здравство и ко-

ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ОД ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ОД 
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

ординатор на Проектната единица, Владо Поповски, до-
сега се искористени 55 отсто од заемот од 10 милиони 
долари одобрени од Светска банка, што претставува зна-
чително зголемување на динамиката на искористеност на 
заемот од 6 проценти во 2006 година, како резултат на 
зголемувањето на обемот и на квалитетот на актив нос тите.

Заменик-министерот Поповски информира дека е во 
тек проценка на напредокот во рамките на Проектот, за 

што веќе се добиени позитивни 
сигнали од Светска банка за 
негово продолжување за уште 
една година, заклучно со 30 
јуни 2010 година. За таа цел во 
текот на овој месец ќе допатува 
мисија на Светска банка, која 
непосредно ќе се запознае со 
состојбите и со активностите 
кои се планираат.

Во однос на постигнатите 
цели во формирањето и во им-
плементацијата на здравствените 
политики, што е првата од три-
те основни компоненти на про-
ектот, Поповски ги посочи до-
несената "Здравствена стра те-
гија на Република Македонија 
до 2020 година" и новите за ко-
ни за лекови и медицински по-
магала и за заштита на правата 

на пациентите, а подготвени се стратегијата за инфор ма-
тичко поврзување на здравстве ниот сектор и Предлог-
законот за автономија на бол ни ците. Меѓу спроведените 
активности тој ги истакна и под готвените клинички упат-
ства за медицина заснована на докази во 32 области, уна-
предениот едукативен дел во про цесот на лиценцирање 

на доктори, фармацевти и сто матолози, како и отворањето за ед-
нички едукативен цен тар за трите комори - лекарската, фар ма-
цевтската и стомато лошката, и низата обуки за членовите на овие 
комори.

Во делот на унапредувањето на менаџментот и контролните 
функции на Министерството за здравство во тек се активности 
за редефинирање на основниот пакет здравствени услуги, пар-
тиципацијата и листата на услуги, кои не се вклучени во пакетот, а 
подготвени се и препораки за редефинирање на функциите и 
организацијата на Републичкиот и на регионалните заводи за 
здравствена заштита. Значајни активности се реализирани во 

делот на подобрување на услугите во болниците преку зајак-
нување на менаџментот, стручна поддршка за воведување на 
новиот модел на плаќање на услугите во болниците, како и во-
ведување ИТ технологија и реконструкција и набавка на нова 
опрема за повеќе болници.

Како што потенцираше Поповски, најголеми издвојувања од 
заемот има на компонентата за јакнење на управувањето со ФЗО, 
каде е воспоставен единствен интегриран информатички систем, 
спроведени се обуки и работилници за вработените во Фондот и 
во болниците одговорни за планирањето и контролата на тро шо-

За секоја болест ќе бидат определени болнички 
денови. На пример, за операција на жолчка, ќе се 
признаваат пет болнички дена, за операција на 
крајници - седум дена. Докторите стравуваат што 
ќе биде со пациентите кои ќе добијат компликации 
и кои треба подолго да останат во болница.

ците, како и серија активности за воведување на новиот начин на 
плаќање на здравствените услуги - ДРГ системот на дијаг ностички 
сродни групи. 

За секоја болест ќе бидат определени болнички денови, а за 
пациентите со постоперативни компликации Фондот за здравство 
ќе плаќа дополнително. Плаќањето според дијагноза (ДРГ-дијаг-
ностички сродни групи) во јавните болници ќе почне од јануари 
2009 година. За да се избегнат грешки, новиот модел на плаќање 
ќе се применува само во 10 до 20 отсто од болниците. 

Досега имало и до 40 отсто грешки во внесувањето дијагнози 
според овој модел. Наместо само според австралиски модел, 
според кој истиот е воведен, новиот начин на плаќање ќе се фор-
мира и според моделот кој е во скандинавските земји. Неодамна 
и Владата формира Комитет за примена на ДРГ-моделот. Со него, 
болниците ќе можат да добијат најмногу 20 отсто повеќе пари 
доколку им даваат повеќе услуги на пациентите.

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРО УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРО УПРАВУВАЊЕ 
СО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОРСО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР
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