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Финансирање на програмата: 
   
Активностите предвидени со оваа програма ќе се 

реализираат во обем на средствата одобрени од Буџе-
тот на Република Македонија наменети за Програмата 
за рана детекција на малигните заболувања во Репуб-
лика Македонија во висина од 26.000.000,00денари.  

Распределбата на средствата по оваа програма 
ќе ја врши Министерството за здравство на јавните 
здравствените установи извршители на активнос-
тите, врз основа на доставени фактури и извештаи 
за реализација на активностите содржани во Прог-
раматаСледење на спроведувањето на оваа програма 
врши Министерството за здравство. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-12817/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

100. 
Врз основа  на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 5.1.2016 година, донесе  

    
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 

 
Со оваа програма се обезбедува адекватна грижа и 

лекување на пациентите со ретки болести. Оформен е 
Регистерот за ретки болести, каде се евидентирани ли-
цата (најчесто деца) со ретки болести, со дијагноза, на-
чин на лекување и потребите за лекови кои се неоп-
ходни, а не се на позитивната листа на лекови. 

Во регистарот за ретки болести ќе бидат внесувани 
два вида болести: 

1. Болести кои можат да се лекуваат со лекови; 
2. Болести кои се ретки, но за кои не постои лекува-

ње а се битни заради дијагностика и планирање. 
Во Регистерот на пациенти со ретки болести се 

вбројуваат единствено заболувања листирани во ОР-
ФАН листата на ретки болести -  ревидирана во Јули 
2014 година (ORPHAN list of rare diseases - review July 
2014) 

http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/List_
of_rare_diseases_in_alphabetical_order.pdf ; 

 Во Регистерот на пациенти со ретки болести се 
вбројуваат единствено заболувања кои афектираат ед-
но во 2000 лица, но не надминуваат 20 заболени на ни-
во на Република Македонија; 

За пациентите кои се регистрирани во Регистерот за 
ретки болести, преку оваа програма се обезбедуваат ле-
кови за нивно лекување. Лековите кои се обезбедуваат 
се неопходни за пациентите и претставуваат единствен 
избор за лекување на ретката болест, а не се на пози-
тивната листа на лекови. 

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 
За реализација на оваа програма, за лекување на 

ретки болести со терапија и лекови кои досега се при-
менувани во лекување на ретките болести, за обезбеду-
вање на потребната опрема за дијагноза на ретките бо-
лести,  обезбедување едукации за персоналот кој ги ди-
јагностицира/лекува пациентите со ретките болести се 
очекува дека за 2016 година ќе бидат потребни сред-
ства во вкупен износ од 203.000.000,00 денари:  

Активности Вкупен износ 

Лекување на пациенти со ретки 
болести без разлика на  
статусот на осигурување 197.000.000.00 
Обезбедување на потребната опрема 
за дијагноза и лечење на  
ретките болести 4.000.000.00 
Обезбедување едукации за 
персоналот кој ги 
дијагностицира/лекува/ пациентите со 
ретките болести 2.000.000.00 
ВКУПНО: 203.000.000.00 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 80.000.000,00 денари кои се обезбедуваат 
од Буџетот на Република Македонија за 2016 година и 
123.000.000.00 денари обезбедени од сопствени прихо-
ди на Министерството за здравство. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

болести ќе ги набавува Министерството за здравство 
врз основа на јавна набавка, а дистрибуирањето до јав-
ните здравствени установи извршители на активнос-
тите, врз основа на доставена потреба за спроведување 
на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе 
бидат избрани како најповолни на јавниот повик, јав-
ните здравствените установи, извршители на лекување-
то задолжително ќе водат евиденција за пациентите и 
дадената терапија. 

 
СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Министерството за здравство го следи спроведува-

њето на оваа програма и по потреба поднесува извеш-
тај до Владата на Република Македонија. 

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

 
Јавните здравствените установи кои се извршители 

на оваа програма, најдоцна до 31  јануари 2017 година 
доставуваат до Министерството за здравство годишни 
извештаи за реализираните мерки и активности во 2016 
година, предвидени со оваа програма.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-12819/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

101. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и  3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 5.1.2016 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО 
ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАР-
ТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 
 

1. ВОВЕД 
 
Програмата за обезбедување средства за болничко ле-

кување без наплата на учество (партиципација) за пензио-
нери во Република Македонија за 2016 година, обезбеду-
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ва грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на 
здравјето на пензионерите  како и обезбедување на усло-
ви за лекување на пензионерите во болничките здравстве-
ни установи во Република Македонија.  

Со Програмата се опфатени корисниците на ста-
росна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е 
пониска од 12.600 денари и се со живеалиште на тери-
торијата на Република Македонија. Со Програмата се 
опфатени случаите на болничко лекување во болнички-
те здравствени установи во Република Македонија 
непосредно по акутно заболување, состојба и повреда 
или заради влошување на хронична болест.  

Со Програмата не се опфатени членовите на семеј-
ството на корисникот на пензијата, корисници на пен-
зија кои остваруваат право на пензија од друга држава 
како и случаите на: 

- специјализираната медицинска рехабилитација ка-
ко продолжено болничко лекување 

- сместување во геронтолошка установа и 
- дневното болничко лекување (дневна болница) 
За реализација на мерките предвидени во оваа прог-

рама, Владата на Република Македонија обезбедува 
средства од Буџетот на Република Македонија за пок-
ривање на учеството (партиципацијата) при користење-
то на болничката здравствена заштита на граѓаните од-
носно пензионерите со пензија пониска од 12.600 де-
нари.  

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Целта на донесувањето на оваа програма е  обезбе-

дување на грижа во чувањето, следењето и унапредува-
њето на здравјето на пензионерите  како и обезбедува-
ње на услови за лекување на пензионерите во болнич-
ките здравствени установи во Република Македонија.  

 
3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Програмата ќе се реализира со финансиски сред-

ства во висина од 55.000.000,00 денари. Од oсновен бу-
џет на Република Македонија за 2016 година одобрени 
се 25.000.000,00 денари, а останатите 30.000.000,00 де-
нари од самофинансирачки средства на Министерство-
то за здравство.  

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-
натите обврски. 

 
4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

   
Следење на спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба ја известува 
Владата на Република Македонија. 

 
5. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-12820/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

102. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5.1.2016 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2016 ГОДИНА 
 
I. Вовед 
 
Децата од училишна возраст се посебнa популаци-

онa групa коja се карактеризира со интензивни фи-
зички, психолошки и социјални промени, што ги прави 
исклучително ранливи на неповолните ризик фактори 
од околината. Промените во правец на стекнување по-
голема независност придружено со склоноста кон ек-
спериментирање со нови животни стилови и актив-
ности, креираат нови здравствени ризици поврзани во 
прв ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција 
на здравствените како и на психо-социјалните, развој-
ните и бихејвиоралните ризици треба да претставува 
приоритет во грижата за училишните деца и младина. 
Најчестите причини за морбидитет и морталитет кај 
оваа возрасна група се намерните и ненамерни пов-
реди, последиците од ризичното сексуално однесу-
вање, пореметувања на менталното здравје (депресија, 
анорексија, булимија), недоволна физичка активност и 
неправилна исхрана.  

Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-
лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во јавните здравствени ус-
танови од страна на службите за превентивна здрав-
ствена заштита и превентивна стоматолошка заштита 
на училишни деца.  

При систематскиот преглед се врши и редовна иму-
низација против заразни заболувања според Календа-
рот за имунизација на Република Македонија. 

Посебно вулнерабилната група на деца и адо-
лесценти е онаа која е надвор од образовниот систем. 
Здравствениот сектор во соработка со патронажната 
служба, Институтот за јавно здравје и невладините ор-
ганизации превзема  активен пристап  во откривањето 
на овие деца и нивно упатување до превентивните ти-
мови кои обезбедуваат превентивна здравствена заш-
тита на децата. Овој проблем е особено голем кај деца-
та Роми кои не ги посетуваат редовно основните и 
средни училишта. 

Целта на систематскиот преглед е:  
- Следење на физичкиот  и психосоцијалниот раз-

вој, 
- Рана детекција на здравствени проблеми и навре-

мен третман, 
- Рано препознавање на ризични видови на однесу-

вање - детекција на бихејвиорални ризици,  
- Едукација за усвојување на здрави животни сти-

лови, 
- Едукација за важноста на  навремената и целосна 

вакцинација.  
Возраст на вршење на систематски прегледи: 
Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-

во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се оп-
фатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас 
(или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. 
Содржината на систематскиот преглед зависи од воз-
раста на ученикот. 

Содржина на систематскиот преглед: 
 
1. Општ лекарски преглед: 
 
- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ; 
- преглед на кожата; 
- согледување на постоење на деформитети на ло-

комоторниот систем; 


