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 ВОВЕД 

Оваа публикација “Амбулантно поликлинички морбидитет во 

Македонија, 2018 “ за амбулантно- поликлиничкиот морбидитет е 

изготвена од Оддел за здравсвена статистика и публицистика во 

Институт за јавно здравје на Р.С. Македонија.  

Изготвена е според Меѓународната статистичка класификација на 

болестите и сродните здравствени проблеми - Десетта ревизија (МКБ-

10).    

Податоците за утврдените заболувања и состојби во 

амбулантнополиклиничките здравствени служби се собрани со 

регуларните периодични збирни извештаи од здравствените установи.  

Податоците презентирани во оваа Публикација се прибрани преку 

статистичките служби на центрите за јавно здравје во Република 

Македонија и доставени  во Институт за јавно здравје на Р.С.Македонија. 

Врз база на податоците од збирните извештаи Институт за јавно здравје 

изготвува сумарни извештаи за Македонија според одредени 

здравствени дејности.   

Заболувањата и состојбите утврдени во амбулантно пликлиничките 

служби се презентирани на значително проширени листи за морбидитет, 

припремени од СЗО во МКБ-10 при што се додадени податоци за 

карактеристични заболувања или состојби во нашата земја.   

Податоците за утврдени заболувања и состојби во Публикацијата се 

презентирани според општини, здравствени региони, статистички 

региони и вкупно за Македонија.   

Морбидитетот за утврдените заболувања и состојби е прикажан на 10000 

соодветно население според листата за морбидитетот  по МКБ-10 по 

групи на заболувања во сите амбулантно-поликлиничките дејности 

(општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина, 

здравствена заштита на деца, здравствена заштита на жени заштита и 

лекување на устата и забите и белодробни болести и туберкулоза).   



Во дијаграмите дадена е структура на најзастапени утврдени групи на 

заболувања и состојби во секоја амбулантнополиклиничка дејност 

презентирани вкупно за Македонија и по статистички региони.    

Во посебни табеларни прикази и дијаграми дадени се и збирни податоци 

за амбулантно-поликлиничките дејности при што се опфатени дејностите 

за општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина и 

здравствена заштита на деца со стапки на морбидитетот според групи на 

заболувања. 

Дел од податоците од центар за јавно здравје Охрид (Струга, Охрид и 
Дебар), кои не беа достапни се заменети со слични податоци од Велес, 
Кичево и Гевгелија соодветно, кои  одговараат на бројот на население со 
цел да се добие прилагодена стапка на морбидитет.         

Извор: https://health.mo.gov/data/mica/CDP_MICA/AARate.html 

Се надеваме дека презентираните податоците ќе придонесат за подобар 
развој на научно-истражувачката работа која ги третира проблемите во 
здравството во Република Северна Македонија. 

 INTRODUCTION 

This publication “Ambulatory and Dispensary Morbidity in Macedonia, 2018” 

is the publication for ambulatory and dispensary morbidity prepared of 

departament of health data  and  publication in Institute for public health of 

R.N. Macedonia by ICD -10. 

Data on the diseases and conditions diagnosed in ambulatory and dispensary 
health services are collected through the regular periodical summary reports 
from these services. Data presented in this Publication have been 
collected through the health statistics services of the centers for public 
health in R.N. Macedonia and submitted to the Institute for public 
health of R.N. Macedonia. 

On the basis of these summary reports Institute for public health prepared 
summary reports for the whole country by kind of services provided.  

Diseases and conditions diagnosed in ambulatory and dispensary services 

are presented on the considerably expanded lists for morbidity prepared by 

https://health.mo.gov/data/mica/CDP_MICA/AARate.html


WHO in ICD -10 and additional data for specific diseases and conditions in 

our country. 

Data for diagnosed diseases and conditions are presented by municipalities, 
health regions, statistical regions and total for Macedonia.  

Morbidity rate is calculated in 10000 populations for diseases and conditions 

according to lists for morbidity in ICD -10 by groups of diseases and 
conditions are presented in all ambulatory and dispensary services (General 

Practice Services, School-Children and Youth Health Services, Children 
Health Services, Women Health Services, Dental Health Services and 

Services for pulmonary diseases and tuberculosis).  

In figures are presented data on the most frequent groups of diseases 
diagnosed in each ambulatory and dispensary service, in total for Macedonia 

and statistical regions.  

In special tables and figures are presented summary data on the diseases 

and conditions diagnosed in ambulatory and dispensary services including 
General Practice, School-Children and Youth and Children Health Services, 

and morbidity rates according to the groups of the diagnosed diseases.  

Some of data from the Public Health Center Ohrid (Struga, Ohrid, Debar, 
which were not available have been replaced with similar data from the 
Public Heath Centar Veles, respectively, which corresponds to the population 
number in order to obtain an adjusted mobidity rate.

Source: https://health.mo.gov/data/mica/CDP_MICA/AARate.html 

We hope that presented data will contribute to better development of the 

scientific and research work addressing health issues in the Republic of 
North Macedonia. 

https://health.mo.gov/data/mica/CDP_MICA/AARate.html

