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Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен
весник на Република Македонија" бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 64/2013, 39/2014,
43/2014 и 132/2014), и Програмата за систематски прегледи на учениците и
студентите во Република Македонија за 2015 година (Сл.весник на РМ
бр.196/2014) донесена од Владата на Република Македонија на седница
одржана на 21.12.2014, ЈЗУ-Институт за јавно здравје - Скопје, изготвува
И З В Е Ш Т А Ј
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2014/2015 ГОДИНА
ВОВЕД
Овој Извештај има за цел да ја прикаже реализацијата на целите,
содржините и обемот на извршените активности предвидени со
Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите за
2015 година.
Согласно Програмата, систематските прегледи се извршуваат во зависност од
возраста на учениците и студентите и тоа: во основното образование во I, III, V
и VII одделение, во средното образование во I и IV година и во високото
образование во првата година.
I. ОБЕМ НА ИЗВРШЕНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014/2015 ГОДИНА
Во учебната 2014/2015 година бројот на учениците од основно и средно
образование, како и на студентите кои биле прегледани, согласно Програмата
за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија
за 2015 година изнесува 119 149.
Табела 1
Табела 1
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2013/14

112482

108466

96,4

68802

66886

97,2

35178

33078

94,0

8502

8502

100

2014/15

124002

119149

96,1

74896

72432

96,7

40020

37631

94,0

9086

9086

100

Индекс
2015/14

110,2

109,8

108,9

108,3

113,8

113,8

106,9

106,9

Извор: ЦЈЗ и ИЈЗ на РМ

Со систематски прегледи во 2014/2015 година опфатени се вкупно 119 149
ученици и студенти или 96,1% од подлежните. Споредено со претходната
година (96,4%) се забележува лесно намалување на опфатеноста од 0,3%.
Опфатеноста на учениците со систематски прегледи во основните училишта е
задоволителна и изнесува 96,7%, што е за 0,5% помала од претходната година.
Опфатеноста кај учениците во средното образование изнесува 94% и во двете
анализирани години, а кај студентите е 100% и е иста како и во претходната
година.
Реализацијата на извршените систематски прегледи на учениците и
студентите го задоволува предвидениот стандард од 90-95% од
подлежните.

Дијаграм 1
Прегледани ученици и студенти со систематски прегледи во РМ,
период 2006-2015
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На прикажаниот дијаграм 1 се забележува дека опфатот на ученици и
студенти во периодот 2006-2015 година е прилично константен, со вкупен
опфат меѓу 92.5 и 100%, што значи дека во анализираниот период опфатот е
во рамките на и над предвидениот стандард, со исклучок кај студентите во
2007 година – 88.8%.

а) Систематски прегледи на ученици во основни училишта
Во текот на 2014/2015 година систематските прегледи на учениците во
основните училишта се вршени според возраста односно по одредени
одделенија. Според добиените извештаи од здравствените организации за
извршени прегледи и подлежни за преглед ученици постигнат е следниот
опфат на прегледаните ученици:
I одделение: од предвидените 20.938 ученици прегледани се 20.264 или 96,8%
што го задоволува општиот стандард.
III одделение: од предвидените 15.159 ученици прегледани се 14.826 или
97,8% што исто така го задоволува предвидениот стандард.
Дијаграм 2
Процент на прегледани ученици со систематски прегледи во
основните училишта во РМ, 2014 и 2015
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V одделение: од предвидените 18.301 ученици прегледани се 17.734 или
96,9%, и е во предвидениот стандард.
VII одделение: од предвидените 20.498 ученици прегледани се 19.608 или
95.7% што е во предвидениот стандард . Дијаграм 2

Опфатеноста на прегледаните ученици во VII одделение е најмала,
споредувајќи ја со опфатеноста на учениците во другите одделенија.
Обемот на извршените систематски прегледи во основното образование по
региони е прикажан во табела 2.

Може да се констатира дека во сите региони обемот на извршените
систематски прегледи е во рамките на предвидениот стандард, исто како и во
минатата година.
Опфатеноста на прегледаните ученици во сите региони (исклучок е
Македонски Брод со 68,4% опфат) во Републиката е задоволителна.

б) Систематски прегледи на ученици во средни училишта
Според Програмата, во средните училишта систематските прегледи се
извршуваат во I и IV година. Во 2014/2015 година систематските прегледи се
извршени во следниот обем:
I година: од предвидените 21.640 ученици, прегледани се 20.467 или 94.6% со
што опфатеноста е во рамките на предвидениот стандард.
IV година: од предвидените 18.380 ученици, прегледани се 17.164 или 93.4%
со што опфатеноста е исто така во рамките на предвидениот стандард.
Дијаграм 3

Дијаграм 3
Процент на прегледани ученици со систематски прегледи во
средни училишта во РМ, 2014 и 2015
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Во табела 3 (во прилог) даден е приказ на реализација на систематските
прегледи на учениците во средните училишта по региони, од кој се гледа дека
во скоро сите региони е задоволителна. Исклучок прават регионите: Мак. Брод
со 89,1%, Куманово со 89,0%, Радовиш со 85,3% и Тетово со 83,8%.

Во споредба со минатата година, опфатот бил под оптималниот стандард во
регионите Крушево, Радовиш,Тетово и Штип.
Констатација е дека состојбата на реализираните систематски прегледи на
учениците во средните училишта е задоволителна, но потребно е да се
преземат напори за зголемување на опфатот до оптималниот стандард за
регионите во кои не е исполнет.
в) Систематски прегледи на студенти
Обемот на извршените систематски прегледи на студентите во Републиката
во учебната 2014/2015 година во целост задоволува и изнесува 100% исто
како и минатата година. Табела 3 (во прилог)

II. СОДРЖИНА НА ИЗВРШЕНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА ВО 2014/2015 ГОДИНА
Од добиените извештаи за систематски прегледи може да се констатира дека
најголемиот дел од содржините предвидени со Програмата во целост се
застапени. Деталниот преглед на содржините на извршени систематски
прегледи е прикажан во табела 4 (во прилог).
Утврдени патолошки состојби при извршени систематски прегледи на
ученици и студенти во 2014/2015 година
а) Во основните училишта
Деформитетите, лошото држење на телото и лошата хранетост на телото, се
најзастапените патолошки состојби утврдени при извршувањето на
систематските прегледи кај учениците од основното образование.
Деформитетите на стопалото се евидентирани кај 15.119 ученици или
20,9% од прегледаните; следат деформитетите на ’рбетниот столб и
градниот кош кои се застапени кај 14 446 ученици или 19,9% од
прегледаните; потоа е лошото држење на телото застапено кај 12.741
ученик или 17,6% од вкупно прегледаните.

На четвртото место по застапеноста е лошата ухранетост на телото
застапена кај 10 009 ученици или 13,8% од прегледаните.
Во споредба со претходната година, за сите претходно наброени патолошки
состојби постои намалување на процентуалната застапеност кај прегледаните
ученици во 2015 во однос на 2014 година (21,7% деформитети на стопалото;
20,8% лошо држење на телото и 22,8% лошата ухранетост на телото), со
исклучок на деформитети на ’рбетниот столб и градниот кош кои бележат
пораст и тоа од 18,7% во 2014 година на 19,9% во 2015 година.
Деформитетите на ’рбетниот столб и градниот кош најмногу се застапени кај
учениците од V и VII одделение, додека деформитетите на стопалото во
најголем број се регистрирани во III и V одделение ( табела 5 во прилог).
Лоша развиеност на телото е забележана кај 2.443 ученици или 3,4% од
прегледаните. Во споредба со претходната година забележана е помала
застапеност од 35,5% (дијаграм 4).
Дијаграм 4
Утврдени патолошки состојби кај ученици во основно образование во РМ,
2014 и 2015
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Кај 5.991 ученици или 8,3% од прегледаните се најдени пречки на видот и
мотилитетот, што е поголема застапеност во споредба со претходната година,
кога биле евидентирани кај 7,4% од прегледаните; конгенитални срцеви
аномалии се најдени кај 554 или 0,8% (за 65,9% повеќе во споредба со
претходната година), а стекнати кај 668 или 0,9% од прегледаните што е за
27,6 % помалку во споредба со претходната година.
Вошливоста е застапена кај 166 ученици или 0,2% и е за 21,2% помала во
споредба со претходната година, додека недоволната хигиена на телото е

констатирана кај 535 или 0,7% од прегледаните ученици, што е за 47,8%
повеќе во споредба со претходната година.
Лабораториските прегледи на крвта за хемоглобин, според доставените
извештаи, се извршени само кај 66,5% од прегледаните ученици. При тоа е
најден хемоглобин под 10 гр.% кај 1040 ученици или 1,4% од прегледаните на
хемоглобин, што е повеќе за 27% во споредба со претходната година.
Преглед на урина е извршен кај 41.698 ученици или 57,6% од вкупно
прегледаните, при што е најден албумен кај 1.720 ученици или 2,4% од
прегледаните на албумен во урина. Претходната година, преглед за
присуството на албумен во урината бил извршен кај вкупно 48.113 ученици,
или 71,9% од прегледаните; албумен бил детектиран кај
2,5% од
прегледаните.
При стоматолошките прегледи најден е кариес кај 13.065 ученици или 18%
од прегледаните што е за 3,4% помалку во споредба со претходната година.
Ортодонтски аномалии се најдени кај 5.625 ученици или 7,8% од
прегледаните, што е за 25,5% повеќе во споредба со претходната година.
б) Средни училишта
Кај учениците од средните училишта од најдените патолошки состојби
најзастапени се деформитетите на рбетниот столб и градниот кош кај
10.427 или 27,7% од прегледаните (за 44,3% повеќе во споредба со
претходната година); потоа следи лошото држење на телото кај 9.661
ученик или 25,7% од вкупно прегледаните (за 20,3% повеќе од претходната
година), потоа следи лошата ухранетост на телото кај 9.360 ученици или
24,9% од вкупно прегледаните (за 92,4% повеќе - скоро дупло, од претходната
година). На четвртото место се деформитетите на стопалото застапени
кај 6.284 ученици или 16,7% (за 45% повеќе во споредба со претходната
година).
Пречки на видот и мотилитетот се најдени кај 3.014 ученици или 8% од
прегледаните, 49,7% помалку во однос на застапеноста на вакви најдени
пречки кај помладите возрасти на учениците, односно учениците од
основните училишта.
Конгенитални срцеви аномалии најдени се кај 132 ученици или 0,4%, и е за
127,6% повеќе во споредба со претходната година, додека стекнати се
најдени кај 329 или 0,9% од прегледаните ученици, што е за 65,3% повеќе во
споредба со претходната година (199 и 0,6% од прегледаните во 2014 година).
Лоша развиеност на телото била констатирана кај 1996 ученици (5,3%).
Вошливоста е констатирана само кај 21 ученици или 0,1% и е помала во
однос на вошливоста кај учениците од основното образование – 166 или 0,2%.
Табела 6, дијаграм 5

Дијаграм 5
Утврдени патолошки состојби кај ученици во средни училишта во РМ,
2014 и 2015
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Лабораториски прегледи на крв за хемоглобин се извршени кај 22.913
ученици или 72,9% од прегледаните (за 5,5% повеќе во споредба со
претходната година), при што е најден хемоглобин под 10 гр.% кај 305
ученици или 1% од прегледаните на хемоглобин што е за 28,7% повеќе во
споредба со претходната година.
Кај 21.193 ученици или 56,3% (за 21,9% повеќе во споредба со минатата
година) е извршен преглед на албумен во урина, а позитивен албумен е
најден кај 635 ученици или 1,7% од прегледаните на албумен (за 18,5%
помалку во споредба со претходната година).
При извршените стоматолошки прегледи кариес е најден кај 4.756 ученици
или 12,6% од прегледаните (за 21,1% помалку во споредба со најдениот
кариес кај учениците од претходната година). Ортодонтските аномалии се
регистрирани кај 1.888 ученици или 5% (2198 или 7% се регистрирани во
минатата година). Табела 6, дијаграм 5
в) Студенти
Кај прегледаните студенти како најзастапени патолошки состојби се:
деформитетите на рбетниот столб и градниот кош
кои се
регистрирани кај 1.221 студенти или 13.4% од прегледаните; лошата
развиеност на телото кај 806 студенти или 8.9% , а лошото држење на
телото е застапено кај 744 студенти или 8,2% од прегледаните.
Деформитетите на стопалото се регистрирани кај 126 студенти.

Лабораториските прегледи на крв се извршени кај 375 студенти или 4.1%, а
на урина кај 8.740 или 96,2 % од прегледаните студенти, при што албумен во
урината е детектиран кај 267 или 2,9% од прегледаните. Кариес е најден кај
43% од студентите. Табела 6 (во прилог)

IV. КОНСТАТАЦИИ
Според Програмата за систематски прегледи за 2014/2015 година опфатени се
вкупно 119.149 ученици и студенти или 96,1% од подлежните и го задоволува
предвидениот стандард од 90-95%. И во претходната година опфатеноста
задоволувала и изнесувала 96,4%. Кај учениците во основното образование
изнесува 96.7%; кај учениците во средното образование 94%, а кај студентите
е 100% од подлежните.
Предвидените содржини на систематските прегледи според Програмата не
задоволуваат во поглед на лабораториските испитувања (на крв -хемоглобин,
урина-албумен и фецес за цревни паразити) кои се извршуваат во недоволен
обем или воопшто не се извршуваат во некои региони.
Се ова гореизложеното наметнува, преземање мерки за подобрување на
спроведувањето на Програмaта за систематски прегледи на ученици и
студенти, посебно во однос на опфатеноста на учениците и студентите во
ординациите со цел за санирање на најдените состојби.

Забелешка:
Образложението за недоставени податоци поради не извршени систематски
прегледи, е дадено во прилог на Извештајот.

