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 СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ И НАДЗОР НАД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 



Во текот на месец август 2018 година, во 
Република Македонија регистрирани се вкупно 
1.489 заболени лица од акутни заразни 
заболувања (не сметајќи ги грип, туберкулоза, 
ХИВ/СИДА, АФП и хронични носителства на 
хепатит Б и Ц) со вкупна инциденца од 72,0 на 
100.000 жители. 

Бројот на заболени во текот на месец август е 
без значајна разлика во споредба со претходниот 
месец јули, 2018 (n=1.493). Во однос на август 2017, 
како и во однос на аритметичката средина за 
периодот 2013–2017, се регистрира намалување на 
пријавените лица од акутни заразни заболувања за 
24,9% и 37,3% соодветно. (Графикон 1) 

Во вкупниот број на заболени во 2018 година, 
регистрираните случаи во месец август учествуваат 
со 14,2%. Кумулативниот број на заболените во 
2018 е намален за 32,6% во однос на кумулативата 
за истиот период во 2017 година. 

Графикон 1. Број на заболени од заразни болести по 
месеци во 2018 и аритметичка средина за 2013-2017 

 

Во месец август, најголем број акутни заразни 
заболувања на ниво на ЦЈЗ се регистрирани на 
територија на ЦЈЗ Скопје (n=573; 38,5%), а најмал 
во ЦЈЗ Кочани (n=23; 1,5%). (Табела 1 во Прилог) 

Највисока инциденца на 100.000 жители на 
ниво на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ 
Битола (I=123,5/100.000), а најниска во ЦЈЗ Тетово 
(9,1/100.000). (Графикон 2) 

Највисока инциденца на ниво на ПЕ е 
регистрирана на територијата на ПЕ Свети Николе 
(I=282,8/100.000). (Картограм) 

Не се регистрирани заболени лица од акутни 
заразни заболувања на територијата на ПЕ Берово, 
Пехчево и Валандово. (Табела 1 во Прилог) 

Графикон 2: Број на заболени и инциденца од акутни 
заразни заболувања по ЦЈЗ во август, 2018 

 
 

Десетте најчесто пријавувани акутни 
заразни заболувања во месец август учествуваат 
со 97,9% во вкупниот број на заболени во месецот 
и бележат инциденца од 70,4/100.000 жители. 
(Табела 1) 

Табела 1: Десет најчесто пријавувани акутни заразни 
заболувања во август, 2018 
 

Заболување Број I/100.000 

Ентероколитиси 1.118 54,0 

Овчи сипаници 176 8,5 

Бактериски алиментарни 
инфекции и интоксикации 

49 2,4 

Инфективна мононуклеоза 34 1,6 

Салмонелози 28 1,4 

Инфекции предизвикани од 
E. Colli 

14 0,7 

Шуга 14 0,7 

Скарлатина 10 0,5 

Мали сипаници  7 0,3 

Вирусен хепатитис Б 7 0,3 

ВКУПНО 1.457 70,4 



Првите две најчести заразни заболувања 
(ентероколити и овчи сипаници), учествуваат со 
86,9% во вкупниот број на заболени, а со 88,8% во 
десетте најчесто регистрирани акутни заразни 
заболувања во месец август 2018 година. 

Во текот на август, најчесто регистрирано 
акутно заразно заболување се ентероколитите со 
вкупно 1.118 заболени лица. Тие во вкупниот број 
на заболени во месецот учествуваат со 75,1%, а во 
групата на десетте најчести заразни заболувања за 
овој месец учествуваат со 76,7%. 

Во однос на претходниот месец јули 2018, се 
регистрира зголемување на бројот на заболени од 
ентероколити за 14,8%. Во однос на месец август 
2017, како и во однос на аритметичката средина 
2013-2017, во овој месец се регистрира 
намалување од 27,1% и 40,9%, соодветно. 

Во вкупниот број на пријавени ентероколити во 
2018, пријавените случаи во август учествуваат со 
20,5%, додека во вкупниот број на регистрирани 
акутни заразни заболувања во 2018 година, 
ентероколитите учествуваат со 52,0%. 

Кумулативниот број на регистрирани заболени 
од ентероколити во 2018 е намален за 22,4% во 
однос на кумулативата за истиот период во 2017. 

На второ место по број на регистрирани 
заболени во месец август се овчите сипаници, со 
176 случаи. Во вкупниот број на заболени во 
месецот учествуваат со 11,8%, а во групата на 
десетте најчести заразни заболувања со 12,1%.  

Во однос на претходниот месец јули 2018, се 
регистрира намален број на заболени лица од овчи 
сипаници за 46,7%. Во однос на месец август 2017, 
како и во однос на аритметичката средина 2013-
2017, истотака се регистрира намалување од 31,0% 
и 10,7%, соодветно. 

Во вкупниот број на пријавени овчи сипаници 
во 2018, бројот на заболените во август учествува 
со 4,9%. Во вкупниот број на регистрирани акутни 
заразни заболувања во 2018 година, учеството на 
овчите сипаници е 34,0%. 

Кумулативниот број на регистрирани заболени 
од овчи сипаници во 2018 е намален за 47,4% во 
однос на кумулативата за истиот период во 2017 
година. 

Во однос на поделбата на акутните заразни 
заболувања по групи, најголем број од 
заболувањата во месец август припаѓаат на цревни 
заразни заболувања (n=1.213; 81,5%) со 
инциденца од 58,6/100.000. (Графикон 3) 

Од нив, најголем процент (92,2%) и број 
(n=1.118; I=54,0/100.000) се ентероколитите. На 
второ место во оваа група се 49 регистрирани 
случаи на бактериски алиментарни инфекциии и 
интоксикаци (4,0%; I=2,4/100.000), а следуваат 28 
случаи на салмонелози (2,3%; I=1,4/100.000) и 14 
случаи на инфекции предизвикани од E. Coli (1,2%; 
I=0,7/100.000). Пријавени се 3 случаи на хепатитис 
А и еден случај на шигелоза. 

На второ место е групата на капкови заразни 
заболувања. Пријавени се 234 заболени (15,7%) со 
инциденца од 11,4/100.000 жители. (Графикон 3) 

Од нив, најголем број и процент чинат 
пријавите на овчи сипаници (n=176; 75,2%) со 
инциденца од 8,5/100.000. Следуваат 34 случаи на 
инфективна мононуклеоза (14,5%; I=1,6/100.000) и 
10 заболени лица од скарлатина (4,3%; 
I=0,5/100.000). Во оваа група се регистрирани 7 
случаи на мали сипаници, 3 случаи на заразни 
заушки, 2 случаи на голема кашлица и по еден 
случај на легионерска болест и пневмококна 
инфекција (пневмококен менингит). 

Во групата на останати акутни заразни 
заболувања, во месец август е регистриран 31 
случај (2,1%, I=1,5/100.000).  

Од нив, најбројни (n=14, 45,2%) се случаите на 
заболени од шуга со инциденца од 0,7/100.000. Во 
групата, пријавени се 7 случаи на хепатит Б, а 
следуваат 3 случаи на хепатит Ц и по два случаи на 
бактериски менингитис, вирусен менингитис и 
неодреден вирусен хепатит.  

Регистриран е и еден случај на хеморагична 
треска со бубрежен синдром кај лице од Тетово кај 
кого симптомите започнале на 14.08.2018 година. 
Заболениот е хоспитализиран на Клиниката за 
нефрологија. Според епидемиолошките податоци, 
лицето е полициски службеник кој работи во ПС на 
Попова Шапка, но и покрај направените 
епидемиолошки увиди не е утврден изворот на 
заразата. Од страна на ЦЈЗ Тетово беа превземени 
мерки за контрола и превенција на заболувањето. 



        Во групата на зоонозите, во август се 
регистрирани вкупно 6 заболени лица (0,4%; 
I=0,3/100.000). Пријавени се три случаи на 
бруцелоза (сите од едно исто семејство), 2 случаи 
на лептоспироза и еден случај на лајм борелиоза. 
(Графикон 3)  
 
Графикон 3: Структура на заболени по групи на 
заболувања во август, 2018 

 

 

ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ 
ИНФЕКЦИИ 

  Во текот на месеци август, пријавени се 10  нови 
случаи на ХИВ/СИДА (Табела 3 - Прилог). Се работи 
за лица од машки пол, 5 од Скопје, 2 од Велес и по 
еден од Гевгелија, Кавадарци и Куманово. Во 
однос на возрасната дистрибуција, 5 лица се од 
возрасната група од 20-29 години, 3 од возрасната 
група од 30-39 години и 2 од возрасната група од 
40-49 години. Согласно епидемиолошките 
податоци од анкетите, трансмисијата на ХИВ 
вирусот е настаната кај 5 лица преку МСМ контакт, 
а кај останатите 5 преку хетеросексуален контакт. 

 Согласно евиденцијата на пријавените случаи 
(заклучно со 31.08.2018), кумулативниот број на 
лица регистрирани со ХИВ/СИДА за периодот 
1987–2018 изнесува 388. Од вкупниот број на 
регистрирани: 

•   лица болни од СИДА се 192 

•   ХИВ позитивни лица се 196.  

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи: 

•   85 лица починале, а 
•   303 лица живеат со ХИВ/СИДА. 

     Во групата на сексуално преносливи инфекции 
(n=5; 0,3%; I=0,2/100.000), во текот на месец август, 
пријавени се 5 заболени лица со инфекции 
предизвикани од хламидија. (Табела 3 во Прилог) 

 

ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

     Во однос на вакцино-превентабилните 
заболувања, во месец август 2018, регистрирани се 
вкупно 19 лица (I=0,9/100.000) со заболувања 
против кои се спроведува задолжителна 
имунизација (без туберкулоза). (Табела 2 во 
Прилог) 

 Пријавени се 7 лица со вирусен хепатит Б, кои 
согласно Календарот за имунизација не подлежат 
на вакцинација и не се вакцинирани. 

 Во текот на јули регистрирани се 7 нови случаи 
на мали сипаници. Најголем број (n=6) од 
заболените се од Скопје, а еден случај е од Дебар. 
Случаите од Скопје се спорадични, односно не се 
епидемиолошки поврзани. Регистрираниот случај 
од Дебар е дел од епидемијата која беше 
прогласена во тој регион. 

     Регистрирани се 2 случаи на голема кашлица од 
од Скопје. Според возрасната дистрибуција, 
заболените се на возраст од 1-4 години. Во однос 
на вакциналниот статус, едно лице е вакцинирано 
со две дози на ДиТеПер вакцината, а едно е 
невакцинирано иако подлежи на вакцинација 
согласно Календарот за имунизација. Пријавените 
случаи се лабораториски потврдени. 

    Пријавени се 3 лица со заразни заушки, по едно 
од Струмица, Скопје и Свети Николе. Пријавените 
се на возраст од 7-44 години, а во однос на 
вакциналниот статус, 2 се редовно вакцинирани 
согласно Календарот за имунизација и еден е 
невакциниран. Кај два случаи, дијагнозата е 
поставена клинички, а кај еден е лабораториски.  

 

 



ЕПИДЕМИИ 

 На 17 август 2018 до Институтот за јавно здравје  
пристигна пријава за епидемија на заразна 
болест – Intoxicatio alimentaris од територијата на 
ЦЈЗ Скопје.  

 Се работи за појава на заболување со знаци на 
труење кај лица од Спортската академија при ФФМ 
кои конзумирале храна од ресторан од Скопје. Од 
експонираните 63 лица, заболеле вкупно 45 лица 
(AR=71.4%). 

 ЦЈЗ Скопје во соработка со АХВ и ДСЗИ направија 
увид во кујната на ресторанот и Спортската 
академија, превзедоа соодветни санитарно -
профилактички и против-епидемиски мерки 
(пријавување на заболени, затварање на 
ресторанот до добивање негативни резултати од 
брисеви, вонредни санитарни прегледи на 
вработените, вонредна дезинфекција).  

 Од страна на ЦЈЗ Скопје беа земени мостри од 
храна, вода, брисеви од работни површини и 
испироци од раце од вработени лица во кујната за 
микробиолошка анализа. Примероците од храната 
не одговараат за употреба согласно соодветниот 
Правилник, односно во затекнатата храна се 
најдени колиформни бактерии, Escherichia coli и 
Listeria monocytogenes. 

 Од земените копрокултури од седум заболени 
лица, резултатите се негативни. 

 Епидемиолошката служба од ЦЈЗ Скопје по 
спроведеното епидемиолошко истражување 
заклучи дека со оглед на загадената храна која 
претставува потенцијална можност за настанување 
на цревни инфекции, постои основано сомнение 
дека се работи за алиментарна токсоинфекција и 
предложи мерки за отстранување на опасноста – 
континуирано одржување на хигиената во кујната, 
редовна дезинфекција, одржување на лична 
хигиена на вработените, редовни санитарни 
прегледи и континуирана едукација. 

 Епидемијата е одјавена на 21.08.2018. 
 
 
 

  
 

СМРТНИ СЛУЧАИ 
 

        Во текот на месец август е регистриран еден 
смртен случај од Leishmaniosis.  

       Се работи за 64 годишна жена од Штип кај која 
болеста со симптоми и наоди  - слабост, 
панцитопенија и хепато-спленомегалија започнала 
во месец април 2018 година. Била третирана од 
матичен лекар и интернист во Клиничката Болница 
од Штип од каде е препратена на Клиниката за 
хематологија – Скопје. Дијагностицирана е 
лајшманиоза по што е префрлена на клиниката за 
инфективни болести и фебрилни состојби во 
одделот за Интензивна нега каде починала на 
30.07.2018 година. Според епидемиолошките 
податоци, не може да се открие изворот на 
заразата. 

  
ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗОЛИРАНИ ИЛИ НА ДРУГ 

НАЧИН ДОКАЖАНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА 

АНТИБИОТИЦИ 

 Во овој Билтен е даден приказ на 
евидентираните Пријави за изолиран-докажан 
причинител на заразна болест и резистенција на 
антибиотици, пристигнати во ИЈЗ во текот на 
месец август, 2018 година (n=423).  

       Пријави се добиени од лаборатории од 9 
Центри за јавно здравје и 3 Подрачни единици. Во 
најголем број и процент се пристигнати пријави од 
лабораториите кои се наоѓаат на територијата од 
ЦЈЗ Скопје (n=267; 63,2%), ЦЈЗ Битола (n=37 или 
8,7%) и ЦЈЗ Куманово (n=33 или 7,8%). (Табела 4 - 
Прилог) 

Од пристигнатите пријави, најчесто докажани/ 
изолирани причинители во август се: MRSA (n=78; 
18,4%), Salmonella enteritidis (n=55; 13,0%) и 
Chlamydia trachomatis (n=50; 11,8%). (Табела 4 - 
Прилог) 
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