
ДСГ - ДИЈАГНОСТИЧКО СРОДНИ ГРУПИ  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 ГОДИНА  



ЕВИДЕНТИРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ (ДСГ УСЛУГИ) 

 

•пред ДСГ до ФЗОМ пристигнуваа различни фактури за иста здравствена услуга 
од различни установи, по воведување на ДСГ унифицирано фактурирање од 
сите ЗУ, со централна база на податоци за лекување на акутните болнички 
пациенти 
 

•Намалување на непотребниот престој во болница 
 

•Обезбедување на поквалитетни здравствени услуги на осигурените лица (пр. 
насочување на ЗУ кон понапредни техники за третман на перде на окото- Фако 
метода наместо класична) 
 

•Планирање на видот и обемот на здравствените услуги и обезбедување на 
здравствена заштита според потребите на населението и намалување на 
листите на чекање (вклучување на 7 ЗУ и 20 ДСГ услуги како условен 
надоместок) 
 

•Унифицирање и изедначување на чинењето на здравствените услуги во сите 
болници во РМ за исти дијагностички групи и за иста комплексност 



ЕВИДЕНТИРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ (ДСГ УСЛУГИ) 

Во 2013 година евидентирани се вкупно 223.439 случаи, 
односно примени и лекувани пациенти што е 
зголемување за 13.131 случаи, односно за 6,24 % во 
однос на 2012 година, пред се како резултат на новата 
совреме опрема и едукација на медицинскиот 
персонал.  

–    овозможено повеќе пациенти да добиваат 
здравствена услуга во место на живеење (зголемен 
број на пациенти во општите болници, помалку во 
универзитетските клиники) 

–    намалување на листите на чекање 
 



Графикон 1. Процентуално учество на хируршките 
групи во вкупниот број на ДСГ услуги во општите 

болници во периодот јануари-декември 2013 
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Од анализата на податоците по тип на нега, се забележува дека во општите болници 
хируршките ДСГ групи, односно операциите, се застапени значително помалку или 
воопшто не се застапени. Исклучок се ГОБ 8 Септември Скопје и ОБ Прилеп  

СИТЕ ОПШТИ БОЛНИЦИ 



Просечен престој на пациентите во болниците (ALOS) 
на национално ниво  

Просечниот престој на пациентите во болниците на национално ниво континуирано се намалува, 
од 6,2 дена во 2009 г., 5,9 дена во 2010г., 5,8 дена во 2011 г. и 5,7 во 2012 г. до 5,5 дена за 2013  
година, што е една од главните придобивки од воведувањето на ДСГ методологијата. 

 
Просечен престој во клиничките болници: 
 

• Клиничка болница Штип      5,7 дена 
• Клиничка болница Битола   5,7 дена 
• Клиничка болница Тетово   4,1 дена 
 

Општи болници со најдолг просечен престој се: 
• Градска општа болница 8 Септември              7,5 дена 
• Општа болница Велес                                    6,2 дена 
• Општа болница Кочани, Прилеп и Охрид      5,4 дена 

 

Општи болници со најкраток просечен престој се: 
• Општа болница Дебар                        2,9 дена 
• Општа болница Струга                      3,8 дена 
• Општа болница Кавадарци                                4,7 дена 



Комплексност на случаите или CASEMIX INDEX  

Овој индекс е главен показател, кој ја прикажува комплексноста на лекуваните 
пациенти и сложеноста на извршените процедури и истиот на национално ниво 
изнесува 1,09, односно просечниот пациент бил со комплексност (сложеност) од 1,09 
 

Сложеноста (casemix index) на лекуваните пациенти во клиничките болници е: 
•    Клиничка болница Битола   0,86  
•    Клиничка болница Штип      0,78 
•    Клиничка болница Тетово   0,62 
 

Општи болници со највисок casemix index (сложеност на лекуваните пациенти) се: 

•    Градска општа болница 8 Септември  (1,26) 

•    Општа болница Прилеп                           (0,81) 

•    Општа болница Охрид                             (0,79) 
 

Општи болници со најнизок casemix index (сложеност на лекуваните пациенти се: 

•   Општа Болница Дебар            (0,43) 

•   Општа болница Кавадарци   (0,60) 

•   Општа болница Кичево          (0,62) 



НАЈЧЕСТА ГЛАВНА ДИЈАГНОЗА СПОРЕД ГРУПИТЕ НА 
ДИЈАГНОЗИ ПО МКБ-10 КЛАСИФИКАЦИЈА  

Околу 72% од сите случаи имаат главна дијагноза во едно од следните поглавја 
по МКБ-10 класификација:  

2013 2012 

· Болести на респираторниот систем 13,9% 13,4% 

· Бременост, породување и пуерпериум  12,3% 12,9% 

· Болести на циркулаторниот систем 12,1% 12,8% 

· Болести на дигестивниот систем 9,2% 9,4% 

· Болести на генитоуринарниот систем 8,7% 8,5% 

· Фактори кои влијаат на здравствен статус 
и контакт со здравствени услуги  7,9% 7,6% 

· Неоплазми 7,3% 7,1% 



СПОРЕДБА НА ДСГ ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2010-
2013 
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БРОЈ НА СЛУЧАИ ЗА ПЕРИОД  2010 - 2013 
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ДСГ ТЕЖИНА НА СЛУЧАИТЕ ЗА ПЕРИОД   201 0 - 2013 
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                ПРОСЕЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ПЕРИОД ОД           2009 - 2013 Бројот на случаите, исто како и ДСГ тежината за периодот 
2010-2013 година е со тренд на зголемување, пред се како 
резултат на новата совреме опрема и едукација на 
медицинскиот персонал. 
 
Истовремено просечниот престој на пациентите во 
болниците на национално ниво континуирано се намалува, 
од 6,2 дена во 2009 г., на 5,5 дена за 2013 година, што е 
една од главните придобивки од воведувањето на ДСГ 
методологијата. 


