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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ДЕМОГРАФСКИ, 
ПОПУЛАЦИОНИ, ВИТАЛНИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1. ТЕРИТОРИЈА 
 
Република Македонија е лоцирана во централниот дел на Балканскиот Полуостров и 
зафаќа вкупна површина од 25.713 км2, со што се вбројува во група на релативно 
мали земји во Европа. Република Македонија се граничи, со Република Албанија, 
Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија, со 
вкупна должина на границата од 896 км, од кои 835 км сувоземна, 14 км речна и 47 
км езерска граница (1). 
Релјефната структура во Република Македонија е доста развиена и се одликува со 
разновидни релјефни облици. Неа ја сочинуваат планини, ридови, висорамнини, 
котлини, речни долини и други помали релјефни облици. Територијата припаѓа на 
две географски целини: Родопскиот и Шарскиот планински предел. Најголем дел од 
просторот, околу 79% отпаѓа на ридско-планински релјеф, од кои 45 планински 
врвови се над 2.000 м, а највисоката точка е Голем Кораб, со надморска височина од 
2.764 м. Рамнинскиот релјеф зафаќа околу 19.10%, во кој се наоѓаат 15 котлини, 
повеќето од нив се сместени по долината на реката Вардар, но најголема котлина е 
Пелагонија со вкупна површина од 1.570 км2. Со 1.90% од релјефната структура 
застапена е водната површина, а најниска точка е местото каде реката Вардар ја 
напушта нашата територија и изнесува 44 метри надморска височина (2). 
Поради географската положба и релјефот, Република Македонија е под влијание на 
неколку климатски видови: од југ и запад навлегува медитеранската клима и 
западните ветрови, а од север и североисток навлегува континентална клима. Како 
последица на овие влијанија, во Република Македонија застапени се три основни 
климатски типови: изменета средоземноморска, планинска и умерено – 
континентална клима. 

 
2. НАСЕЛЕНИЕ 
 
Податоците за декларираната етничка припадност од пописот во 2002 покажуваат 
дека 64.18% од населението се идентификуваат како Македонци, 25.17% како 
Албанци, 3.95% како Турци, 2.66% како Роми, 1.78% како Срби, 0.84 како 
Бошњаци, 0.48% како Власи и 1.04% други. 64% од населението се со христијанска 
вероисповест, од кои (0,5% се католици), а 36% се муслимани. Во Република 
Македонија официјален јазик е македонски. Во региони каде живее албанското 
население над 25%, воведена е двојазичност (2). 
Во Република Македонија со проценка на население заклучно со 31. 12. 2013 година 
опфатени се 2.065.769 жители, од кои 1.034.841 мажи и 1.030.528 жени. Просечната 
густина на населението во Република Македонија е 82.2/км2. Густината на 
населението во урбаните средини во Република Македонија е поголема во однос на 
руралните, најгусто населено место е Скопје со 317.8 жители на 1км2, Тетово со 
176.9 жители на 1км2 и Струга со 121.9 жители на 1км2, додека пак најретко 
населени места се Македонски Брод со 11.6 жители на 1км2, Демир Хисар со 21.2 
жители на 1км2  и Ресен со 22.0 жители на 1км2. Територијалната дистрибуција на 
населението во Република Македонија покажува изразита  несразмерност.  57.8%  
од  вкупното  население  живее  во  градовите  при што најголема  концентрацијата 
е забележана во главниот град Скопје (20.5%). 
  
 
 
 



 2 

Табела 1. Населението според пописите во Република Македонија во   
                 периодот 1948-2002 година 
 

Година Вкупно Мажи Жени Број на жители на 
1км

2
 

1948 1152986 584002 568984 44,8 
1961 1406003 710074 695929 54,7 
1971 1647308 834692 812616 64,1 
1981 1909136 968143 940993 74,2 
1994 1945932 974255 971677 76 
2003 2029892 1018660 1011232 78,7 
2013 2065769 1034841 1030528 82,2 

Извор: Државен завод за статистика на РМ: Статистички годишник на РМ, 2014 
 
Старосната структура на населението во Република Македонија бележи значајни 
промени. Имено,  македонското  население  сè  повеќе  старее.  Во периодот  од  
2003  до  2013  година,  учеството  на младото  население  (0-14  години)  во 
вкупното е намалено од 20.4 % на 16.9%,  а  учеството на  старото население  (65 и 
повеќе години) е зголемено од 10.7 % на 12.4%. Во  однос  на  старосната  
структура,  македонското  население  сè  повеќе  старее. (3). 
 
Дијаграм 1. Населението по групи на возраст (31.12.2013) во Република                
                     Македонија  
 

 
Извор: Државен завод за статистика на РМ, Македонија во бројки, 2014 
 
Во 2013 г. просечната старост изнесува 38години, односно 37.1 години за мажи и 
38.8 години за жени. Старосната структура на населението директно влијае на 
репродуктивната способност на населението - со намалувањето на контингентот на 
фертилно население, независно од висината на стапката на фертилитет, бројот на 
можностите за раѓања се намалува. Старосната структура на населението влијае 
правопропорционално и на смртноста на населението. Имено, со зголемувањето на 
контингентот на старо население, се зголемува и бројот на потенцијални смртни 
случаи.  
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Очекувано траење на живот 
 
Очекувано траење на живот  во 2010-2012 изнесува 72.97 години за мажи, 77.05 
жени и просек 74.98 години живот, што бележи благ пораст во однос на предходните 
години, а разликата меѓу половите останува иста, со тоа што жените имаат подолг 
животен век од мажите. Животниот век во Република Македонија е значително 
помал во однос на другите земји, а за пет години под просекот во ЕУ (2). 

 
3. ВИТАЛНИ ИНДИКАТОРИ  
 
Наталитет 
 
Во  периодот  од  2003  до  2013  година  се  забележува  намалување  на  стапката  
на наталитет од 11.6 промили во 2003, на 11.2 промили (живородени на 1000 
население) во 2013 година. Промените  во  старосната  структура  на  населението  
имаат  своја  рефлексија  врз бројот на умрени лица во земјата. Бројот на умрените 
лица придонесе за зголемување на стапката на морталитет која во 2013 година 
изнесува 9.3 промили, за разлика од 2003 година кога изнесуваше 8.8 промили 
(умрени на 1000 население). 
 
Табела 2. Број на живородени деца, РМ, 2008 – 2013 

 
Број на 

живородени 
деца 

2008   2009 2010 2011 2012 2013 

22 945 23 684 24 296 22 770 23568 23138 

Извор: Државен завод за статистика на РМ, Статистички годишник на РМ, 2014 

 
 
Тотална стапка на фертилитет изнесува 1.48 во 2013 година, во однос на 2012 
година, кога изнесуваше 1.51 што бележи благо намалување. Âаквата стапка не 
обезбедува ниту проста репродукција на населението, туку е на рамниште кое го 
имаат земјите со низок фертилитет, како што се земјите на Европската Унија.  
 

Табела 3. Движење на тоталната стапка на фертилитет,  2008– 2013 

Извор: Државен завод за статистика на РМ, Статистички годишник на РМ, 2014      

 
Морталитет  
 
Во 2003 година, општата стапка на морталитет изнесуваше 8.8 промили, додека во 
2013 година се искачи на 9.3 промили. Природен прираст на 1000 жители во 2013 
година изнесува 1.9 промили, во однос на 2003 година, кога изнесуваше 2.8 
промили. Многу скоро се очекува општата стапка на морталитет да се изедначи и да 
ја надмине општата стапка на наталитет, што би подразбирало дека бројот на 
умрените лица ќе биде поголем од бројот на живородени деца и Република 
Македонија ќе има негативен природен прираст. Негативен природен прираст се 
забележува во Пелагонискиот и Источниот регион, а од 2012 година и Вардарскиот 
регион бележи негативен природен прираст кој се движи од -1.0 до 0.0. Во 
Југозападниот и Североисточниот регион природниот прираст е многу мал и се 
движи во рамки од 0.1 до 1.9 промили  (2). 

Стапка на 
фертилитет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.47 1.52 1.55 1.46 1.51 1.48 
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4. МИГРАЦИИ 
 
Во Република Македонија емиграцијата е многу поизразена од имиграцијата и во 
принцип, се сели младо, фертилно население. Во 2013 година, миграционото салдо 
од други држави е негативно и изнесува  -455 како резултат на 490 доселени 
граѓани на Република Мекедонија од други држави и 945 отселени граѓани на 
Република Македонија во други држави, додека пак миграционото салдо во рамките 
на Република Македонија се сведува на 0 (2). 
Податоците за внатрешните миграции покажуваат дека вообичаено, поголем е бројот 
на преселби од село во град, отколку од град во село. Немањето стратегија, ниту пак 
политики на развој на руралните средини, придонесе овој процес на 
прераспоредување на населението да продолжи и понатаму, сé до денес. Овој 
процес особено беше карактеристичен за јужните и источните подрачја на земјата. 
Голем дел од селските населени места (вкупно 1728) или целосно се депопулирани 
(141  населено место)  или  имаат  изразито мал  број  на жители  и многу  скоро,  
поради нивната  неповолна  старосна  структура  (старо  население),  голема  е  
веројатноста  да останат без ниту еден жител. Од друга страна, во релативно мал 
број на села (претежно лоцирани во западниот и североисточниот дел на земјата), 
присутна е голема концентрација на население (3). 
 
 

5. ПОЛИТИЧКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 
Целосна независност Република Македонија постигна по референдумот за 
независност, одржан на 8 септември 1991 година. Уставното име на државата е 
Република Македонија. 
Според уставот Република Македонија е држава со парламентарна демократија со 
поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Носители на власта се 
Парламентот, Претседателот и Владата. Реформите кои беа неминовни за една млада 
држава во политиката доведоа до повеќепартиски систем, професионализација на 
државната управа и воспоставување на пазарна економија.  
Република Македонија во 1993 година беше признаена под провизорното име 
„Поранешна Југословенска Република Македонија” и до денес тоа име се употребува 
во повеќе држави. Република Македонија од 1995 година е членка на ОБСЕ и на 
Советот на Европа, како и на многу други меѓународни организации и агенции и е 
потписничка на клучните меѓународни правни акти меѓу кои Универзалната 
декларација за човековите права (ОН), Меѓународна повелба за граѓански и 
политички права (ОН), Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација 
на жената (ОН), Статутот на Светската здравствена организација (СЗО) и многу 
други. Надворешната политика на Република Македонија е развојна, конзистентна и 
мирољубива како кон соседите, така и во пошироки размери, развивајќи соодветни 
капацитети за спроведување на европската регионална политика. 
Република Македонија според административната поделба има 84 општини или 1767 
населени места. Сите општини имаат свој градоначалник и свои управни тела, со 
децентрализацијата градинките и основните училишта се под ингеренција на 
локалната самоуправа (2). 
 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Во Република Македонија, покрај основното и средното образование станува 
задолжително, што укажува на фактот дека државата се стреми образованието да го 
издигне на едно повисоко ниво. Во РМ се опфатени основни училишта во кои 
влегуваат (редовни, специјални, училишта за возрасни и основни уметнички 
училишта – тие влегуваат во редовното основно образование). Според измените во 
Законот за основно образование („Сл. весник на Република Македонија“ број 
51/2007), од учебната 2007/2008 година основното образование во Република 
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Македонија трае 9 години (деветолетка) и е задолжително за сите деца од 6-
годишна возраст. 
Основното образование во РМ има за цел стекнување на општо образование и 
подготвување за понатамошно општо или стручно образование, истото е бесплатно. 
Во учебната 2013/2014 година, во редовното основно образование  во 998 
училиште, вкупно се запишани  191051 ученици. Покрај редовните, во државата има 
и 44 специјални училишта со 787 запишани ученици како и 10 училишта за возрасни 
со 314 ученици. 
Средното образование овозможува стекнување на знаења и развивање на 
способности за работа и натамошно образование. Средното образование опфаќа: 
(гимназиско, средно стручно, средно уметничко и средно специјално образование) 
истото трае 4 години, освен во некои стручни училишта каде што трае 3 години. Во 
учебната 2013/2014 година во 113 училишта од кои 11 приватни, се запишани 86418 
ученици во редовно средно образование, што претставува намалување за околу 
0,5%, во однос на предходната година. Освен овој тип на средни училишта, во РМ 
има и 4 специјални училишта со 285 ученици и 2 средни верски училишта, со 233 
запишани ученици (4). 
Високото образование во РМ трае од 6 до 12 семестри. Според  податоците  на 
Државниот  завод  за  статистика,  во Република Македонија, во академската 
2013/2014 година се запишани вкупно 57746 студенти. Бројот на запишани студенти 
- жени изнесува 31450 или 54.5%. Најголем број на студенти или 88.5% се 
запишани на државните високообразовни установи, 11.1% се запишани на 
приватните високообразовни установи, додека 0.4% се запишани на верските 
факултети. Во прва година на студии, во академската 2013/2014 година се запишани 
19173 студенти или 33.2%  (тука се опфатени и студентите кои по втор, трет и 
повеќе пати запишуваат прва година).  
 

Табела 4. Запишани ученици и студенти на почеток на учебна година  

Учебна 
година 

Редовно основно 
образование 

Редовно средно 
образование 

Високо образование 

2008/09 216180 93843 63437 
2009/10 210381   95343 57894 
2010/11 204439 94155 63250 
2011/12 198856 93064 58747 
2012/13 195311 89884 56906 
2013/14 191051 86418 57746 

Извор: Државен завод за статистика на РМ, Соопштението е од областа: Образование и наука, 2014 
 

7. ЕКОНОМСКИ КОНТЕКСТ 
 
Осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година, наметна нов начин на 
спроведување на економски реформи. Под степен (или ниво) на развиеност на една 
држава се подразбира степен до кој се развила државата, мерено преку разни 
показатели. Државите во светот имаат различно ниво на развиеност кое е условено 
од безброј фактори меѓу кои историските, културните и политичките. Типичен 
економски показател за мерење на развојното ниво е бруто домашниот производ, 
поделен со бројот на жителите (БДП-пер капита), но за попрецизни мерења секако 
се користат и други битни економски показатели, социјални, културно – образовни и 
секако здравствени од кои битни се здравствената состојба на населението, 
очекувано траење на живот при раѓањето и посебно старото население со над 80 
години. Состојбата во Р. Македонија прикажана од страна на Министерство за 
финансии, за 2013  година е следна: 29% население, БДП по глава на жител 
изнесува 242.075 денари или 3.931 евра. Бруто-домашниот производ во Република 
Македонија во 2013 година номинално изнесува 499.559 милиони денари и во однос 
на 2012 година бележи зголемување. Реална стапка на раст изнесува 2.7% (5).  
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8. ВРАБОТУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Работното место и условите на работа можат да придонесат за лошата здравствена 
состојба како на вработениот, така и на неговото семејство. Долгорочната 
сиромаштија, лошите услови на живеење и ниското образовно ниво влијаат на 
лошата здравствена состојба на поголем дел од сиромашните лица. Освен 
квантитативните, мерливи карактеристики на невработените, забележителни се и 
квалитативни карактеристики на невработените. Чувство на социјална неправда 
заради процес на осиромашување и долготрајната сиромаштија се препознатливи кај 
најголем број на невработените.  
Во  периодот  2003  -  2013  година,  стапките  на  активност,  вработеност  и  
невработеност, бележат минимални промени од  година во  година, во насока на 
пораст и/или намалување. Во  последните  три  години  од  овој  период,  речиси  на  
исто  ниво  е  стапката  на активното население, односно 56.8 во 2011 година, 56.5 
во 2012 година и 57.2 во 2013 година. Највисока стапка на вработеност од 40.6 е 
забележана во 2013 година, а најниска стапка на невработеност од 29.0 е 
забележана, исто така, во 2013 година. Во вкупниот број на вработени лица во 2003 
и 2008  година, најголемо е учеството на  возрасната  група од  40 до  44  години,  а    
во  2013  година, најголемо  е  учеството на возрасната група од 30 до 34 години. 
Стапката на вработеност кај овие возрасни групи во 2003 година изнесува 59.0, во 
2008 година 58.8, додека во 2013 година стапката на вработеност изнесува 
59.4.Учеството на жените во вкупниот број на вработени е пониско од учеството на 
мажите што соодветно се рефлектира и кај стапката на вработеност кај женската 
популација. Во 2003 година, жените учествуваа со 40% во вкупниот број на 
вработени, во 2008 година со 38.7%, а во 2013 година со 40%. (3) 
На полето на социјална заштита постојат сознанија кои укажуваат дека еден дел од 
корисниците на социјална помош, кои се регистрирани како невработени, не се 
расположливи за работа, а пак други се вклучени во сивата економија, истовремено 
користејќи ги социјалните бенефиции. 
Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни 
за работа, но се материјално необезбедени. 
Состојбата со пензиите е следна: бројот на корисници на инвалидски пензии има 
тренд на опаѓање, односно од 48.562 во 2008, бројот е опаднат на 42.741 во 2013 
година, што се должи најверојатно на превентивните мерки преземени од државата 
за превенција на заболувањата и повредите, но и позасилените контроли на 
работата на инвалидските комисии =(6).  
 
Табела 5: Движење на бројот на корисници на пензија по години,  
                 2008 –  2013 година 
 
Година Старосна пензија Инвалидска 

пензија 
Семејна пензија Вкупно 

2008 149.682 48.562 75.037 273.281 

2009 150.092 47.948 75.937 273.977 

2010 151.894 46.118 75.739 273.751 

2011 156.016 44.895 76.530 277.441 

2012 162.086 43.648 76.600 282.334 

2013 169.362 42.741 77.011 289.114 

Извор: Извештај за работата на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на  
           Македонија во 2013 година;  
Бројот  на  корисниците на  пензија од  работничко осигурување во 2013 година е 
зголемен за 6.780 корисници во однос на 2012 година, односно за 2,4%од вкупниот 
број на корисниците на пензија, како резултат на зголемениот број на поднесени и 



 7 

решени барања за остварување право на старосна пензија. Пораст на бројот на 
корисниците на пензија  во  2013 година е остварен кај корисниците на старосна 
пензија за 7.276 нови корисници, или за 4,5%, кај корисниците  на  инвалидска  
пензија  забележано е намалување за 907 корисници, или 2,1% и  кај  корисниците  
на  семејна  пензија има пораст  на 411 нови корисници, или 0,5% во однос на 
истите во 2012 година. Во Фондот се исплатуваат пензии и за 1.827 корисници на 
воена пензија и 880 корисници на минимална  земјоделска пензија,  со кои вкупниот 
број на корисници на пензија на крајот на годината изнесува 291.821 корисник. 
Покрај тоа, Фондот исплаќа и надоместок за телесно оштетување за 11.153 
корисници, од  кои  2.008  се  корисници на  телесно  оштетување  како  единствено 
право  од пензиското и  инвалидско осигурување. Вкупниот  број  на  корисници  на  
пензија во  2013  година (заедно  со минималните земјоделски  и  воени  пензии)  е  
поголем за  6.410  корисници  на пензија  во  однос  на  2012 година, или  2,2%, и 
тоа, заради  намалувањето  на минималните  земјоделски  пензии  за 244  корисници  
и  за  126 корисници  на воени  пензии.  Овие  корисници  и  во  иднина  ќе  се  
намалуваат  со  природен одлив, поради  тоа  што  затекнатите  корисници  своето  
право  го  оствариле според законски прописи кои  веќе  не  се применуваат,  а  
нови  права  не  се остваруваат. 
 
 
Дијаграм 3. Структурата на корисниците на пензија по видови на пензија во   
                     2013 година 
 

 
 

Извор: Извештај за работата на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на  
           Македонија во 2013 година;  
 
Референци: 
 

1. Агенција за катастар на недвижности. Скопје, 2014 
2. Државен завод за статистика на Република Македонија. Статистички 

годишник на Р.Македонија. Државен завод за статистика на РМ, Скопје 2014 
3. Државен завод за статистика на Република Македонија. Македонија во бројки, 

2014 
4. Државен завод за статистика на Република Македонија. Образование и наука, 

2014 
5. http://www.finance.gov.mk/node/401 
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6. Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Извештај за 
работата на фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија во 2013 година. 
 

 
 

ЖИВОТЕН СТИЛ  
 

1. ТУТУН 
 
Тутунот убива речиси половина од своите корисници. Повеќе од пет милиони смртни 
случаи се резултат на директна употреба на тутун,  додека повеќе од 600 000 се 
резултат на непушачи кои се изложени на пасивното пушење. Доколку не се 
преземат итни мерки, годишната бројка на загинати може да се зголеми на повеќе од 
осум милиони до 2030 година. Речиси 80% од една милијарда пушачи живеат во 
земјите со низок и среден приход. Според Светската здравствена организација околу 
една третина од вкупното население над 14 годишна возраст се пушачи. Мажите се 
застапени со 47% додека пак жените со 12%. 
 
Според Светската здравствена организација (СЗО), едно од најраспространетите 
ризични однесувања е пушењето. Центарот за контрола на пушењето во СЗО/Европа 
покажува евиденција дека пушењето одзема од 12 до 20 години од животот на 
човекот и е причина за 21% од смртните случаи. Пушењето доведува до 
нарушувања и во однесувањето на луѓето, преку зависноста од тутунот и од 
ритуалите на пушењето, кои не можат лесно да се контролираат дури и кога тие 
значат закана по актуелното здравје на човекот. Поради тоа, пушењето се смета за 
болест на зависностите, како што се алкохолизмот и наркоманијата. 
 
Во 2008 година, средната вредност на процентот на лица постари од 15 години кои 
секојдневно пушат изнесува 23.9%; најнизок е процентот во Словенија (18.7%) и 
Белгија (18.9%) а највисок процент на лица над 15 години кои секојдневно пушат во 
истата година има во Грција, 31,8% и Бугарија со 29.2%. 
 
Честота на пушење во Република Македонија 
 
Според Глобалното истражување за здравјето на адолесцентите (GSHS) во Р. 
Македонија, спроведено во 2008 година, 50.6% од учениците во Република 
Македонија кои пушеле цигари во еден или повеќе денови во изминатите 30 дена 
првпат запалиле цигара на возраст од 13 или помалку години. Машките ученици 
(55.8%) почесто од женските ученици (45.8%) првпат запалиле цигара на возраст 
од 13 или помалку години. Вкупно 14.1% од учениците пушеле цигари во еден или 
повеќе денови во изминатите 30 дена. Машките ученици (12.5%) значително 
поретко од женските ученици (15.9%) пушеле цигари во еден или повеќе денови во 
изминатите 30 дена. 10,5% од учениците на возраст од 13 до 15 години пушеле 
цигари во еден или повеќе денови во изминатите 30 дена. Женските ученици 
(12.3%) значително почесто од машките ученици (8.8%) пушеле цигари во еден или 
повеќе денови во изминатите 30 дена. Меѓу учениците кои пушеле цигари во 
изминатите 12 месеци, 59.4% се обиделе да престанат да пушат. Машките ученици 
(53.3%) значително поретко од женските ученици (65.0%) се обиделе да престанат 
со пушење.  
 
Во рамките на Глобалното истражување за користење на тутун кај младите на 
Република Македонија (GYTS-Global Youth Tobacco Syrvey, 2002,2008) 
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Резултатите покажаа дека преваленцата на сегашни пушачи на цигари се зголемила 
од 7,7% во 2002 година на 9,8% во 2008 година, иако оваа разлика не е 
сигнификантна. Но, најважно е дека преваленцата на пушење се зголемила кај 
женските деца и тоа од 6,8% во 2002 година на 9,8% во 2008 година. 16,3% од овие 
ученици прв пат пробале цигара на возраст помала од 10 години (19,6% во 2002 
година).  
 
Преваленца на пушење цигари во 2002 и 2008 (Само 13-15 години) 

 
Преваленца 2002 2008 

Вкупно Машки  Женски Вкупно Машки  Женски 
Некогаш 
пушеле 
цигари 

23.6 (18.5 - 
29.5) 

26.3 (21.2 
- 32.1) 

21.0 (15.4 - 
28.0) 

26.0 (21.6 
- 30.8) 

27.7 (23.3 
- 32.5) 

24.2 (19.2 - 
29.9) 

Некогашни 
пушачи, 
прв пат 
пушеле 
цигара на 
возраст под 
10 години  

19.6 (14.8 - 
25.5) 

22.3 (15.9 
- 30.5) 

16.7 (11.3 - 
23.9) 

16.3 (12.8 
- 20.5) 

19.7 (14.7 
- 25.7) 

12.6 (8.9 - 
17.5) 

Сегашни 
пушачи на 
цигари 

7.7 (5.1 - 
11.4) 

8.5 (5.3 - 
13.2) 

6.8 (4.2 - 
10.6) 

9.8 (7.4 - 
12.7) 

9.7 (7.3 - 
12.9) 

9.8 (7.2 - 
13.1) 

Оние кои 
тековно 
користат 
други 
продукти 
на тутунот 

3.6 (2.6 - 
5.0) 

4.3 (3.2 - 
5.7) 

3.0 (1.8 - 
5.0) 

4.9 (4.0 - 
6.0) 

5.2 (4.0 - 
6.7) 

4.6 (3.4 - 
6.1) 

Непушачи 
(подложни) 
кои можеби 
би 
пропушеле 
во тек на 
следната 
година 

16.3 (13.2 - 
19.9) 

14.4 (11.2 
- 18.3) 

17.7 (13.5 - 
23.0) 

16.7 (15.0 
- 18.5) 

15.4 (13.4 
- 17.7) 

17.9 (15.5 - 
20.5) 

 
 

Процентот на сегашни пушачи помеѓу учениците не се разликуваше по регион, но 
стапката беше највисока во Скопје (13,6 %), а најниска во руралните подрачја 
(6,8%) 
 
Според Студијата за однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна 
возраст (HBSC) од 2010 година, 13% од момчињата и 7% од девојчињата на 15 
годишна возраст запалиле цигара на возраст под 13 години. Според истото 
истражување, 14% од момчињата и 9% од девојчињата на 15 годишна возраст пушат 
барем еднаш неделно.  90% од возрасните пушачи започнуваат со пушење пред 
навршени 18 години возраст.  
 
Студиjата за застапеноста на пушењето кај докторите од 2013г. покажа дека 
преваленцата на пушење изнесува 29% во однос на 1999 година кога беше утврдена 
стапка од 42% што претставува намалување од 30% за период од 14 години. Од нив, 
мажите се поинтензивни пушачи од жените. Околу 21% од жените пушачи изјавиле 
дека пушат секој ден, а секојдневни пушачи се речиси 28%  од мажите доктори. 
Просечно дневно мажите пушеле 18 цигари, додека пак жените 11 цигари. Свесни 
дека пушењето влијае на нивното здравје, здравјето на нивното семејство и секој 
кој го вдишува чадот од цигарите, докторите делумно сакаат да прекинат со 
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пушењето. Но само 16,9% од докторите пушачи се загрижени за сопственото 
здравје, а секој единаесетти маж воопшто не е загрижен за сопственото здравје. Од 
доктори пушачи секој втор има желба да го откаже пушењето односно 54,6% мажи и 
47,5% жени. Ниту еден од докторите не потврдил дека употребува никотинска 
замена со цел да се одвикне од цигарите. Зачудува и фактот дека една третина од 
докторите пушат во присуство на пациентите што е и негативен пример за 
пациентите кој дава впечаток дека пушењето не е штетно по здравјето. Околу 35% 
од лекарите изјавиле дека докторите кои се пушачи помалку ги советуваат своите 
пациенти да се одвикнат од пушење, додека пак речиси 72% од лекарите сметаат 
дека пациентите полесно ќе се одвикнат од пушење доколку ги советува лекарот. 
Само 19% од лекарите имаат негативен став кон прашањето - Дали здравствените 
работници треба да ги советуваат пациентите пушачи да се откажат од цигарите? 
Повеќе од 46% од лекарите укажуваат дека за време на нивното школување, не 
учеле за потребата од користење едукативни матерјали за пациентите, со цел да им 
помогнат да се одвикнат од пушење. Вкупно 62% од лекарите не слушнале за 
употреба на антидепресиви во програмите за одвикнување од пушење.  
 
Никотинот е супстанца која многу лесно создава зависност; адолесцентите, кои 
сеуште минуваат низ критични периоди на раст и развој се особено вулнерабилни на 
ефектите од истиот. Симптомите на сериозна зависност кои може да доведат до 
долгогодишна употреба и зависност, може да се појават после неколку недели или 
само после неколку дена откако ќе се почне со пушење. Пушењето предизвикува 
бројни непосредни, понекогаш и иреверзибилни ефекти по здравјето и ризици кои 
сериозно го оштетуваат здравјето на децата уште и пред да го завршат школувањето 
или да достигнат зрела возраст. Заради моќта за зависност која ја има никотинот, 
речиси три од четири пушачи во млaда возраст продолжуваат да пушат и во зрела 
возраст, дури и ако имаат намера да престанат со пушење после неколку години. 
Пушењето исто така може да го поплочи патот за употреба и на илегални дроги. 
Бројни истражувања покажуваат дека зависноста од никотин често пати претходи на 
употребата на други дроги и е ризик фактор за идна употреба на алкохол и дроги.  
 
Користење на тутун и законска регулатива во Република Македонија 
 
Тутунот во Република Македонија се одгледува во големи размери. Преработката на 
продукти од тутунот претставува стара и постоечка традиција. Освен тоа, тутунот е 
достапен во големи размери и како резултат на увоз на продуктот. Озаконувањето ги 
вклучува следните закони: 
 

- Закон за тутун (Службен весник на Република Македонија бр.15/1998) 

- Закон за заштита од пушење (Службен весник на Република Македонија 
бр.36/95, 70/2004) 

- Закон за безбедност на храна и производи и материјали кои доаѓаат во 
контакт со храна (Службен весник на Република Македонија бр.54/2002) и 
многу други. 

Во Министерството за здравство на Република Македонија постои Национално 
координативно тело за контрола на тутунот кое изготви Национална стратегија за 
контрола на тутунот заради обезбедување и унапредување на заштита на здравјето 
на населението во Република Македонија 2005-2010. Во рамките на проектот 
градење на јавно-здравствени капацитети за зајакнување на контролата на тутунот 
во земјите на Југоисточна Европа кој започна во 2005 година, главни достигнувања 
се: 
 

- Законски мерки и легислатива синхронизирани со европските закони за тутун, 
како и Рамковна конвенција на СЗО за контрола на тутунот; 
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- Потпишување на Рамковна конвенција на СЗО за контрола на тутунот. 

- Забрана за директно и индиректно рекламирање на продукти на тутунот, 
забрана за дистрибуција на продукти на тутунот, забрана за пушење во 
здравствени институции, едукативни установи, владини установи, ресторани, 
кафетерии, канцеларии, театри и кина, како и забрана за пушење во јавен 
транспорт. 

- Зајакнување на економските мерки од аспект на продукција и тргување со 
продукти на тутун, покачување на цените и таксите на продуктите на тутунот. 

- Превземање на пошироки и поинтензивни активности за идентификување на 
легална и илегална трговија со тутунот и негови продукти. 

- Посебна контрола на користењето на даночни такси 

- Зајакнување на борбата против шверцот на тутунот 

- Наложување на одделни такси за тутунот наменет за јавно-здравствениот 
сектор (0.08 ЕУР или 5 ден.) по кутија цигари 

- Создавање на регистар за тутун, продукти на тутунот, преработувачи, 
дистрибутери, брендови на тутун и продукти на тутун. 

- Поголема контрола на увоз и извор на тутун и 

- Имплементација на активности за здравствена промоција. 

Интерсекторскиот пристап придонесува за координативен одговор за превенција на 
користење на тутунот и зголемување на контролата на тутунот. Невладините 
организации се многу активни во контролата на тутунот преку интервенции за 
промоција на здравје и превенција на започнување со пушење кај децата. Земјата 
учествува во Мрежата на СЗО за здравствена промоција во училиштата. Еуро фарм 
форумот и Европскиот форум за медицински асоцијации и ги имплементира нивните 
цели и препораки.  
 
Предизвикот да се обезбедат ефективни програми за превенција на уптребата на 
тутун кај сите млади претставува еден етички императив. Училиштата се идеална 
средина во кои може да се обезбедат вакви програми за сите деца и адолесценти. 
Едукативните програми во училиштата за превенција на употребата на тутун кои се 
фокусираат на пристапи за зголемување на вештините се покажале како ефективни 
во намалувањето на започнувањето со пушење, според бројни независни студии. За 
да бидат најефективни, училишните програми треба да ги таргетираат младите пред 
да започнат со употреба на тутун и пред да го завршат школувањето. Бидејќи 
значителен број на ученици започнуваат со пушење на возраст од или после 15 
години, едукацијата за превенција на употреба на тутун треба да биде континуирана 
и во средното образование.  
Училишните програми нудат можност за превенција на започнувањето со употреба 
на тутун и со тоа им помагаат на лицата да ги избегнат тешкотиите со обидите за 
престанок со пушење откако ќе станат зависни од никотин. Со експериемнтирањето 
со тутун, младите лица се ставаат себе сѝ под ризик за развој на зависност од 
никотин. Лицата кои рано започнуваат со пушење имаат поголеми тешкотии да се 
откажат од пушење, имаат поголема шанса да станат тешки пушачи и имаат 
поголема шанса за развој на заболување поврзано со пушење.  
Училишните програми за превенција на употреба на тутун треба да бидат 
обезбедени за учениците од сите етнички групи. Иако возраста и стапките на 
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започнување со пушење варираат кај различните етнички групи, употребата на 
тутун е проблем за сите етнички групи. Со оглед на културниот диверзитет во многу 
училишта во републиката, од големо значење е превентивните програми да се 
прилагодат за различните подгрупи на ученици. Сепак, програмите треба да бидат 
сензитивни кон и репрезентативни за популацијата на ученици која е 
мултикултурелна, мултиетничка и социоекономски различна. Исто така, ефективните 
училишни програми за превенција на употребата на тутун се еднакво важни како за 
машките така и за женските ученици. Некои истражувања за превенција на 
употребата на нелегални дроги покажуваат дека ефективните пристапи во 
превенција на употреба на тутун може да помогнат во превенцијата на употребата 
на алкохол и други дроги. 
 
НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕЛИ И СЛЕДНИ ПРЕДИЗВИЦИ 
 
• Намалување на преваленцата на пушење на не повеќе од 15% кај лицата на 

возраст над 15 години (референтна вредност: 36% во 1999 год.); 
• Намалување на започнувањето со пушење кај децата и младите така што не 

повеќе од 15% ќе бидат редовни пушачи на возраст од 20 години; 
• Зголемување на престанокот со пушење за време на бременоста така што барем 

60% од жените пушачи ќе се откажат од пушење рано во бременоста и нема да 
пушат за време на бременоста;  

• Намалување на не повеќе од 20% на уделот на децата на возраст до 6 години 
кои се изложени на чад од цигари во домот; 

• Воспоставување на средини без тутун и вклучување на курикулуми за 
превенција на употреба на тутун во основните и средните училишта, по можност 
како дел од сеопфатна едукација за здравје; 

• Воспоставување на 100% на уделот на работните места (како што се училиштата) 
со формална и применета политика за заштита од и забрана на пушење на 
работното место и на целиот имот на установата. 

• Спроведување на истражување за проценка на бројот на пушачи над 15 години 
(навики за пушење, потреба од програми и интервенции за одвикнување) 

• Изработка (или ревизија) на Национална стратегија за здравствена промоција 
која ќе вклучи понуди за специјализирани програми за откажување од пушење 
(по модел на Словенија) 

• Спроведување на јавна информативна кампања за можностите кои ги нудат 
програмите за одвикнување 

 
2. ИСХРАНА И ИСХРАНЕТОСТ НА ПОПУЛАЦИОНИ ГРУПИ  
    ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

Нутритивен квалитет на исхраната на некои популациони 
групи од интерес во РМ 
 
Согласно предвидените активности од Националната програма за јавно здравје за 
2013 година, во Институтот за јавно здравје на РМ и во десетте Центри за јавно 
здравје на територијата на државата, спроведени се испитувања за нутритивна 
проценка на исхраната во предучилишни, училишни и стационарни установи. 
Исхраната на овие популациони групи е следена со примена на стандардни 
диететски методи за проценка на нутритивниот квалитет. Добиените резултати се 
компарирани со препорачаните физиолошки норми за соодветната возраст. 
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Исхрана на деца со престој во предучилишни установи во РМ 
 
Во 2013 год. беше направена анализа на биолошкиот квалитет на  исхраната на деца 
на возраст од 4-5 години во предучилишните установи во тек на 4 сезони во сите 10 
Центри за јавно здравје во РМ. 
Анализирана е исхраната што децата ја добиваат во градинките како појадок, ручек 
и ужина во текот на пет дена во неделата, во период на четири сезони во годината, 
со цел да се добие просечен дневен внес кој е спореден со физиолошките препораки 
за деца од 4 до 5-годишна возраст. 
Резултатите се анализирани според конзумно-аналитичка метода и проценка преку 
софтверска апликација во која е инкорпорирана база на податоци за состав на 
храната. 
 
Графикон 1. Просечен дневен енергетски внес кај предучилишни деца   
                      во РМ 
 

 
 
Просечната енергетска вредност во дневниот оброк кај предучилишни деца во 
земјата е 965 kcal, која е под минимумот и не одговара за задоволување на 75% од 
физиолошките потреби за таа возраст  (препорачанa е вредност од 1200 kcal), со 
варијации од 567 kcal до 1159 kcal). 
 
Табела 1. Макронутриенсите во просечниот оброк на децата во градинки  
 

Просек на  g kcal % од вк. енергија 
Белковини 33,8 135,3 14,2 

Масти 33,9 304,8 32,7 
Јаглехидрати 129,9 519,7 53,8 

 
 
Просечната содржината на макронутриенсите во дневниот оброк одговара на 
препораките за нивна процентуална застапеност во вкупната енергетска вредност на 
оброкот.  
Белковини се застапени со 14,2% (33,8 g/ден) од вкупниот енергетски внес. 
Евидентни се варијациите по градови. Недостасуваат прехранбени производи со 
содржина на високо квалитетни белковини важни за исхраната на децата. 
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Графикон 2. Застапеност на белковини во исхраната во градинки 
 

 
 
Кога станува збор за мастите со висока нутритивна вредност  како што се млечните 
масти (млеко и производи од млеко), масти од риба и јајца, може да констатираме 
дека се уште не се доволно застапени во дневниот оброк кај овие деца. Бидејќи 
станува збор за деца на возраст од 4-6 години, каде што има интензивен раст и 
развој потребно е да се направат соодветни корекции за надминување на овој 
проблем.  Заситените масти застапени со 11,3% од вкупниот дневен внес што е над 
препораките од 10%.  
   
Графикон 3. Застапеност на масти во исхраната во градинки 
 

 
 
 
Според добиените податоци, внесот на јаглехидрати, со просек од 53,8% (130 g/ден) 
од вкупната енергија, е на линија на препораките (50-60% од вкупниот внес) од кои 
најголем дел отпаѓа на внес преку полисахариди и тоа околу 90 g/ден, а 
моносахаридите се застапени со 47 g/ден, од кои на сахароза (обичен шеќер) во 
просек отпаѓаат 11,8 g/ден. 
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Иако вкупниот внес на јаглехидрати се приближува кон препорачаните вредности, 
треба да се зголеми внесот на јаглехидрати со потекло од интегрални житарки, 
свежо овошје и зеленчук поради нивниот зголемен квалитет и биодостапност во овој 
вид на производи. Треба да се намали внесот на прости шеќери, најмногу внесувани 
преку шеќерни концентрати подготвувани со сахароза.  
  
Графикон 4. Застапеност на јаглехидрати во исхраната во градинки 
 

 
   
Просечен дневен внес на витамини и минерали (микронутриенти) 
 
Витамините се внесуваат преку исхраната во мали концентрации, но тие се 
есенцијални за нормално функционирање на организмот. Според податоците  во 
градинките во РМ во 2013 година има добар внес на најголем број на витамини и 
можат да бидат задоволени дневните потреби. Сепак, треба да се зголеми внесот на 
витамин Ц преку внес на свежо овошје и зеленчук. 
 
 Табела 2. Содржина на витамини  
 

Витамин A µg 
 

B1 mg 
 

B2 mg 
 

PP mg 
 

C mg 
 

Просек 1114 0,4 0,6 4,7 37 
 
  
Табела 3. Содржина на минерали  
 

Минерал Na 
mg 

Mg 
mg 

Ca 
mg 

Fe 
mg 

Cu 
mg 

P 
mg 

Zn 
mg 

Просек 1442 70,5 382 5 0,2 567,5 1,8 
 
 
Според резултатите за застапеност на минералите во дневниот оброк, минералите 
отстапуваат од физиолошките норми за внес посебно кај натриумот кај кој има 
зголемен внес. Калциумот и железото, како есенцијални нутриенси во развојот и 
улогата која ја имаат во спречување на болести, имаат намален внес во однос на 
физиолошките норми за таа возраст, а останатите минерали ги задоволуваат 
дневните потреби.   
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Структура на дневниот оброк кај деца од 4-5 години во градинка 
 

Во структурата на исхраната како база на пирамидата најзастапена е групата на 
житарици, брашно, леб, ориз и тестенини со 148 g/ден.  
Млекото и млечните производи се застапени со количина од 193 g/ден, 3-4 пати 
неделно. 
Свежото овошје и производи од овошје се недоволно застапени со 47 g/ден, од кои 
на свежо овошје отпаѓаат само 43 g/ден. 
 
Графикон 5. Просечен дневен внес на прехранбени производи во  
                      исхраната во градинките 
 

 
 
Зеленчукот е застапен секојдневно во исхраната во просек од 121 g/ден, од кои на 
свеж зеленчук отпаѓаат 99 g/ден во форма на салати.     
Групата на месо, производи од месо, риба, јајца и легуминози се дава најчесто 3-4 
пати  неделнo, од кои месото е застапено со 31 g/ден, рибата е недоволно застапена 
само со 6 g/ден,  јајцата со 9,2 g/ден, а легуминозите со 15 g/ден. 
Групата на видливи масти и масла се застапени со 17 g/ден и претежно сe од 
растително потекло. 
Групата на шеќери и слатки е застапена во просек со 22 g/ден, додека пијалоци се 
користат 29 g/ден и  најчесто содржат шеќер.  
Солта е застапена со внес од 3,6 g/ден што е лесно над препораките од 3 g/ден за 
овие деца. 
 
Заклучок и препораки:  
Исхраната на испитуваната група предучилишни деца во Република Македонија во 
2013 година не ги задоволува препораките за енергетски внес. Макронутриенсите се 
правилно избалансирани, но во однос на нивната структура треба да се подобри 
квалитетот на намирниците кои се користат во креирање на макронутритивниот 
внес.  Во однос на внесот на микронутриенси, треба да се зголеми внесот на 
калциум, витамин Ц и железо, а да се намали внесот на натриум. Недостасува внес 
на интегрални производи од жито, риба, јајца и доволен внес на свежи производи од 
зеленчук и овошје.  
Се препорачува донесување на Стандарди за исхрана на децата во детските 
градинки. Министерството за труд и социјална политика заедно со Министерството 
за здравство би требало тие стандарди да ги стави во фукнкција во форма на 
подзаконски акт или доколку тоа не е можно, на друг начин кој ќе ги обврзе 
операторите со храна кои ги снабдуваат градинките или кујните во самите градинки, 
да ги почитуваат стандардите на нутритивен квалитет на храната за оваа 
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популација. Вработените и раководните кадри во градинките треба да опстојуваат во 
напорите на децата да им се презентира храната која е препорачано да се јаде, а не 
онаа која децата ја преферираат, со цел децата да добијат нутритивно богата храна, 
а не калории од нутритивно сиромашни производи кои често ги добиваат во форма 
на ужинки. За таа цел, градинките треба да бидат опремени со кадар и средства што 
ќе им овозможат на исхраната на децата да се посвети вниманието кое е потребно 
заради стекнување на навики поврзани со намалување на ризиците од појава на 
болести поврзани со исхраната во подоцнежниот период од животот. 
 
 
Исхрана на деца со престој во основни училишта со целодневна 
исхрана во РМ 
 
Во 2013 година, во дел од основните училишта на територијата на ЦЈЗ Скопје и во 
едно училиште во Велес анализирана е исхраната која ја добиваат децата со 
целодневен престој во училиштата. Просечниот внес од 1246 kcal задоволува, 
според препораките, 70% од препорачаниот дневен енергетски внес на децата.   
 
Табела 4. Макронутриенсите во просечниот оброк на децата во ОУ  
 

Просек на  g kcal % од вк. енергија 
Белковини 43,5 173,8 14,0 

Масти 44,2 398,1 31,8 
Јаглехидрати 173,2 692,6 55,7 

 
Макронутриенсите се добро избалансирани со минимален суфицит на мастите. Има 
суфицит и на заситените масти кои изнесуваат 11,2% од вкупниот енергетски внес, 
што е над препораките од максимален внес до 10%.  
 
 
Табела 5. Содржина на витамини  
 

Витамин A µg 
 

B1 mg 
 

B2 mg 
 

PP mg 
 

C mg 
 

Просек 1743 0,5 0,6 5,9 41,9 
 
 
Табела 6. Содржина на минерали  
 

Минерал Na 
mg 

Mg 
mg 

Ca 
mg 

Fe 
mg 

Cu 
mg 

P 
mg 

Zn 
mg 

Просек 2230 86,8 372,4 6,3 0,4 688,9 2,2 
 
 
Има лесно зголемен внес на натриум кој е основна состојка на готварската сол и 
претставува ризик од рана појава на ризици поврзани со кардиоваскуларни болести. 
Намален е внесот на калциум, железо и цинк. Овие микронутриенси се составен сек 
од соединенија во организмот кои придонесуваат кон правилниот раст и развој на 
децата.  
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Графикон 6. Просечен дневен внес на производи во основни училишта 
 

 
 
 
Во однос на прехранбените производи, внесот на овошје и зеленчук е под 
препораките. Треба да се зголеми и внесот на млеко со намалена масленост, како и 
млечни производи, а да се намали внесот на шеќерни концентрати. 
 
Заклучок и препораки:  
Исхраната кај оваа популација на деца не се планира систематски. Почитувани се 
генералните препораки за енергетски внес, но многу е мал внесот на нутритивно 
богата храна како овошје и зеленчук како и млеко и млечни производи. Овие 
производи може да обезбедат внес на микронутриенси потребни за децата во 
интензивен раст како што е оваа популација на деца. Потребен е засилен 
мониторинг на исхраната кај децата со целодневен престој во ОУ. Потребно е да се 
усвојат стандарди од страна на Министерството за образование и наука, во 
соработка со Министерството за здравство, со кои ќе се обврзат операторите со 
храна кои ги снабдуваат училиштата со храна за децата, како и вработените во 
кујните во училиштата, да ги почитуваат препораките за здрава исхрана на овие 
деца. Потребно е да се засили контролата над припремата на исхраната на децата. 
Потребно е да се едуцираат вработените во училиштата за едукација на децата во 
однс на исхраната. Раководните лица во училиштата е потребно да превземат мерки 
во однос на маркетингот на храна богата со сол, шеќер и масти на училишните деца, 
а МОН и МЗ да ја регулираат продажбата на оваа храна во близина на објектите на 
училиштата.  
 
 
Целодневна исхрана на ученици со престој во ученички домови во 
РМ 
 
Во 2013 год. е испитуван нутритивниот квалитет на исхрана во ученичките домови, 
каде што престојуваат ученици на возраст од 15-18 год. Нутритивната проценка е 
направена во тек на 2 сезони на територија на регионите на Центрите за јавно 
здравје од Битола, Прилеп, Скопје, Гостивар, Штип, Струмица, Охрид и Велес. 
 
Просечниот дневен енергетски внес во овие установи изнесува 2618 kcal што 
одговара на физиолошките потреби за децата од машки пол на оваа возраст (2500 – 
3000 kcal) и е малку повисок за возраста на децата од женски пол (1900-2400 kcal). 
Постои варијабилност и неусогласеност во енергетската вредност на исхраната во 
ученичките домови во РМ. 
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Графикон 7. Просечен дневен енергетски внес во исхраната во    
                      ученичките домови 
 

 
 
 
Табела 7. Содржина на макронутритивни материи во дневниот оброк 
 

Нутриент g kcal % од вк. енергија 
Белковини 95,4 381,6 14,5 

Масти 100,2 902,1 35,4 
Јаглени хидрати 334,2 1336,8 49,9 

 
Содржината на макронутриенсите во просечниот дневен оброк за учениците не ги 
задоволува препораките за исхрана на оваа група. Има вишок на масти, а недоволна 
застапеност на јаглехидрати. Во вкупната содржина на јаглехидрати, моно и 
дисахариди има 85 g, полисахариди 246  g, a чиста сахароза (бел шеќер) - 10 g. Се 
внесуваат околу 16 g диететски влакна, што р половина од вкупно потребната 
количина за оваа популација. 
Во просек, дневно недостасуваат околу 100 g јаглехидрати од интегрални производи 
од жито и свежи производи од овошје и зеленчук . 
 
Графикон 8. Застапеност на јаглехидрати во исхраната во ученичките   
                      домови 
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Просечниот дневен внес на вкупните масти е висок (35,4%), и не одговара на 
препораките за овој вид на нутриент кој треба да биде <30% во вкупниот 
енергетски внес. Анализираните оброци имаат вишок на заситени, моно и 
полинезаситени масти.  
Во сите региони каде се анализирани оброците во ученичките домови имаме внес на 
масти над препораките, а во Битола и Струмица тој е сериозно зголемен во однос на 
учеството во вкупниот дневен диететски внес. 
 
Графикон 9. Застапеност на масти во исхраната во ученичките домови 
 

 
 
Просечниот дневен внес на белковините во оброкот е во рамки на препораките 
(14,5%), со варијации од 70 g/ден во Прилеп до 138 g/ден во Битола (препораки 70-
90 g/ден).  
Повеќе се застапени белковини од растително во однос на тие од животинско 
потекло. 
 
Графикон 10. Застапеност на белковини во исхраната во ученичките     
                        домови 
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Просечен дневен внес на витамини и минерали (микронутриенти) 

 
Просечните вредности на витамините ги задоволуваат физиолошките потреби на 
оваа популација.   
Кај минералите има  двојно зголемен внес на натриум со 5149 mg (максимален 
препорачан внес е 2500 mg). 
 
Табела 8. Содржина на витамини 
 

Витамин A µg 
 

B1 mg 
 

B2 mg 
 

PP mg 
 

C mg 
 

Просек 1497,8 1,1 1,5 14,7 72,8 
  
  
Табела 9. Содржина на минерали  
 

Минерал Na 
mg 

Mg 
mg 

Ca 
mg 

Fe  
mg 

Cu  
mg 

P 
mg 

Zn 
mg 

Просек 5149,6 122,2 696,1 14,4 0,6 1491,7 3,6 
 

 
Структура на дневниот оброк кај ученици кои претстојуваат во ученички 
домови 
 
Групата на житарки, брашно, леб, ориз и тестенини е застапена со 511 g/ден. Во 
оваа група недостасуваат  интегрални роизводи од жито. Млекото и млечните 
производи се застапени со количина од 231 g/ден 3-4 пати неделно. 
Овошје и производи од овошје се застапени со 60 g/ден од кои на свежо овошје 
отпаѓаат само 22 g/ден. Овој податок дава индикација за потребна крупна промена 
во однос на понудата на свежо овошје. 
 
Графикон11. Прехранбени производи во исхраната во ученичките домови 
 

 
 
Препораките за внес на свежо овошје се секојдневен внес на најмалку 200 g. Во 
однос на претходната година, понудата на овошје е значително намалена. 
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Групата на зеленчукот и производи од зеленчук се застапени секојдневно во 
исхраната со 212 g, од кои на свеж зеленчук отпаѓаат 172 g , но тоа сепак не 
доволно да ги покрие препорачаните количини од 300 g/ден. Сепак, забележливо е 
подобрување кај зеленчукот во однос на претходната година 
Групата на месо, риба, јајца е присутна со количина од 211 g/ден, од кои месото е 
застапено со 102 g/ден, рибата е застапена со 22 g/ден, јајцата со 36 g/ден, а 
легуминозите со 26 g/ден. Мора да се напомене дека има непотребно зголемен внес 
на месни производи (52 g/ден) кои имаат удел во зголемениот внес на натриум. 
Рибата се уште не е присутна во доволни количини во исхраната на оваа група 
ученици. Легуминозите се многу малку застапени во дневниот оброк. 
Има зголемен внес на  масти и масла со количина од 39 g/ден, како и зголемен внес 
на шеќери и слатки во просек со 52g/ден.  
Внесот на сол од близу 13 g е далеку над препораките од 6 g/ден за оваа 
популација. 
 
Заклучок и препораки:  
Исхраната кај учениците кои престојуваат во училишните домови не е правилно 
планирана според стручните насоки и норми. Застапен е небалансиран внес на 
макро и микронутриенсите, со изразен суфицит на мастите и натриум во исхраната, 
а дефицит на јаглехидратите. Постои дневна и сезонска варијабилност на вкупната 
енергија, како и изразито мал внес на интегрални жита, свежо овошје, зеленчук и 
риба. Потребно е да им се наложи на одговорните лица во ученичките домови да 
обрнат должно внимание на исхраната на корисниците на нивните услуги во насока 
на планирање на исхрана која ќе може да ги задоволи потребите на учениците. 
Првенствено се препорачува зголемена понуда на свежо овошје и зеленчук, 
намалување на уделот на вкупни и заситени масти во оброците и намалување на 
месните преработки.  
 
Нутритивен квалитет на исхраната во студентските домови во РМ 

 
Квалитетот на исхраната во студентските домови во РМ е испитуван во 4 објекти на 
територијата на Центрите за јавно здравје од Скопје, Битола, Охрид и Штип. 
Препораките за калориски внес популацијата која живее во студентските домови се 
внес од 2500 до 2900 kcal за мажи и 1800 до 2200 kcal за жени. Просечниот дневен 
енергетски внес за 2013 година, без дистрибуција по пол,  бил 2128 kcal, што ги 
задоволува потребите на женските студенти, но е дефицитарен за потребите на 
машките.  
 
Табела 10. Просечна содржина на макронутриенси во исхраната во   
                   студентските домови 
 

Нутриент g kcal % од вк. 
енергија 

Белковини  88,8 355,1 16,2 
Масти   68,5 616,9 28,9 

Јаглехидрати 293,4 1173,6 55,2 
 
Табела 11. Содржина на витамини 
 

Витамин A µg 
 

B1 mg 
 

B2 mg 
 

PP mg 
 

C mg 
 

Просек 2583,2 0,9 1,05 12,3 86,6 
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Табела 12. Содржина на минерали  
 

Минерал Na 
mg 

Mg 
mg 

Ca 
mg 

Fe  
mg 

Cu  
mg 

P 
mg 

Zn 
mg 

Просек 5586,7 146,8 425,3 13,6 1,0 1211,7 3,3 
 
 

Вкупните масти се во рамките на препораките, како и заситените масти, чиј внес е 
под 10% (9,1%). 
 
Графикон 12. Просечен дневен внес на прехранбени производи во   
                        исхраната во студентски домови во РМ 
 

 
 
 
Структура на дневниот оброк во студентските домови 
 
Во дневниот внес на исхраната во студентските домови имаме задоволителен внес на 
овошје и производи и зеленчук и производи, во износ од 430 g, а од нив, на 
суровото овошје и зеленчук отпаѓаат 63, односно 328 грами соодветно, што е под 
препораките за дневен внес за овошјето. Зголемен е внесот на месни преработки 
богати со сол, кој заедно со внесот на готварска сол од 6,2 грама го прави вкупниот 
внес на сол загрижувачки висок.  
 
Заклучок и препораки:  
Исхраната на студентите треба да ги задоволува потребите на оваа популација со 
свои специфики и потреби. Во Република Македонија, во 2013 година, може да се 
заклучи дека процентуалниот распоред на макронутриенси во дневниот енергетски 
внес е задоволителен. Внесот на масти, а особено заситени масти,  е во рамките на 
препораките. Внесот на натриум е далеку над препораките од 2300 mg, согласно 
тоа, внесот на сол е повеќе од двојно над препораките. Треба да се обрне внимание 
на зголеменото присуството на месни преработки и готварска. Таквиот внес може да 
претставува значаен јавно здравствен проблем поради влијанието на натриумот од 
солта на вредностите на крвниот притисок. Треба да се зголеми понудата на свежо 
овошје и зеленчук и на интегрални жита.  
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Нутритивен квалитет на болничка исхрана во РМ 
 
Согласно активностите на Програмата за јавно здравје, на територијата на Центрите 
за јавно здравје од Прилеп, Битола, Гостивар, Скопје, Кочани, Велес, Куманово, 
Охрид, Штип и Струмица беше анализирана исхраната на болните во стационарните 
здравствени институции. Анализирана е општата болничка исхрана која е застапена 
во најголем дел на пациентите кои престојуваат во стационарните установи. 
 
Просечната енергетска вредност во дневниот оброк на болните во стационарните 
установи во земјата, кои Институтот ги обработи отстапува во однос на препораките 
за оваа популација кои изнесуваат 2300 kcal дневно, во смисол на дефицитарен 
енергетски внес.  
Големо отстапување во однос на препораките има во Кочани, Штип и Струмица  
(1582 kcal), или поконкретно, таму недостигаат во просек околу 700 kcal во дневниот 
внес на болните. Во детската болница во Козле задоволени се дневните енергетски 
потреби на децата. 
 
Графикон 13. Просечна дневна енергија во исхраната во болниците  
 

 
      
Табела 13. Просечна содржина на макронутриенси во болничката исхрана 
 

Нутриент g kcal % од вк. 
енергија 

Белковини  84,3 337,1 16,5 
Масти   77,3 695,9 34,1 

Јаглехидрати 253,8 1015,0 48,6 

      
Во просечниот дневен оброк на болните има неправилен однос на макронутриенсите, 
со суфицит на масти. Препораките се  60 g/ден и процентуална застапеност до 30%.  
Постои дефицит на јаглехидрати.  
Учеството на белковините во дневниот оброк  во прикажаните резултати од 
испитувањата покажува доста неусогласености, со варијација по градови, од 
12%/ден во Прилеп до 25%/ден во Струмица. Тоа значи дека подготовката на 
оброците на болните не се прави согласно препорачани норми. 
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Графикон 14. Застапеност на белковини во исхраната во болниците 
 

 
 
 
Мастите се со суфицитарен дневен внес во најголем број од болниците.  
 
 
Графикон 15. Застапеност на масти во исхраната во болниџите 
 

 
 
Во однос на содржината на јаглехидратите во дневниот оброк исхраната на болните 
е генерално под препораките за нивен дневен внес со внес од 48,6%, а особено е 
инсуфициентна со лесно сварливи моно и дисахариди.   
 
Графикон 16. Застапеност на јаглехидрати во исхраната во болниците 
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Просечен дневен внес на витамини и минерали  
 

Во дневниот оброк на болните има дефицит кај внесот на витамин Ц, кој е битен за 
подобрување на имунолошкиот одговор кај болните и се јавува како резултат на 
недоволен внес на свежо овошје, зеленчук и природни сокови. Дефициентен е и 
витаминот Б1. Другите витамини ги задоволуваат потребите на болните кои се 
наоѓаат во стационарните установи. 
Во дневниот внес на минерали има суфицит на натриумот кој се јавува како 
континуиран проблем во болничката исхрана години наназад. Треба да се нагласи 
дека натриумот негативно влијае на кардиоваскуларните, бубрежните и други 
видови заболувања, па затоа треба итно да се превземат соодветни мерки за 
надминување на овој проблем. Според анализите на болничката исхрана, има 
умерен дефицит на железо, калциум и магнезиум. Во исхраната недостасува и 
цинкот кој е далеку под оптималниот внес од 10 mg/ден. 
 
Табела 14. Содржина на витамини во болничката исхрана 
 

Витамин A 
 µg 

B1  
mg 

B2  
mg 

PP  
mg 

C  
mg 

Просек 2308,6 0,9 1,7 12,3 53,8 
     
 
Табела 15. Содржина на минерали во болничката исхрана 
 

Минерал Na 
mg 

Mg 
mg 

Ca 
mg 

Fe 
mg 

Cu 
mg 

P 
mg 

Zn 
mg 

Просек 4418,1 115,6 617,9 12,1 0,6 1257,8 3,3 
 
Структура на дневниот оброк во болничка исхрана 
 
Изборот на прехранбени производи за подготовка на исхраната на болните е 
комплетно погрешен. Најлош избор има кај групата на месо. Има недоволна 
застапеност на јајцата и рибата, во споредба со производите од месо кои не треба да 
бидат присутни во таков обем во болничката исхрана. Имено, месните производи во 
2013 година биле застапени со 43 грама во дневниот внес. Групата на масти и масла 
е застапена повеќе во однос на потребите и за неа важи истата препорака како онаа 
за месните преработки. 
 
Графикон 17. Просечен дневен внес на прехранбени производи во  
                        болничката исхрана 
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Заклучок и препораки:  
Исхраната на болните во стационарните установи во РМ во 2013 год. не одговара на 
стручните препораки и норми. Постои изразена варијабилност во енергетската 
вредност, висока застапеност на масти и несоодветен витаминско-минерален состав 
што се должи на несоодветна застапеност на групите на прехранбени производи. Се 
препорачува посветување на значително поголемо внимание и грижа за правилен 
избор на прехранбените производи богати со биолошки активни материи за болните. 
 
Проценка на нутритивен статус на популациони групи во РМ 

 
Според препораките на Светска здравствена организација (СЗО), со единствена 
методологија во процедурата за следење на растот и проценка на нутритивниот 
статус и софтверска подршка, извршени се предвидените активности согласно 
Програмата за јавно здравје за 2013 година, од страна на сите 10 центри за јавно 
здравје во РМ.  
Нутритивниот статус е проценуван според антропометриските индекси за возраст и 
пол  [(телесна висина-за-возраст (ТВ/В), телесна тежина-за-возраст (ТТ/В), телесна 
тежина за телесна висина (Т/В)  и  ииндекс на телесна маса-за-возраст (ИТМ/В)], во 
однос на референтни вредности на стандардите и референците за раст, предложени 
од СЗО во 2006 и 2007 година.  
 
Нутритивен статус на деца од 4-5 годишна возраст со престој во 
детските градинки 
 
Во 2013 година, на територијата на Центрите за јавно здравје, спроведени се 
активности за проценка на растот и нутритивниот статус на популациона групи деца 
кои посетуваат детска установи. Опфатени се вкупно  1388 деца (машки=750, 
женски=638).  
 
Индекс висина-за-возраст 

 
Според резултатите на индексот висина-за-возраст, децата од 4-5 години имаат 
добра висина за својата возраст во 87,4%. Помала или мала висина за својата 
возраст имаа 0,7% од децата, додека повисоки за возраста се 11,9%. Нема особена 
разлика помеѓу машки и женски. Во споредба со претходните години растот на 
децата од оваа возраст го задржува истиот позитивен тренд. Овој индекс е клучен за 
проценката на хронична потхранетост кај децата. 
 
Графикон 18. Дистрибуција на индексот В/возраст, з-скор, %,     
                        предучилишни деца 
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Индекс тежина-за-возраст 
 
Помала тежина за возраста имаат само 1,52% од децата, што е зголемување во 
однос на 2012 (0,24%), но не претставува значајна бројка. Другите  деца ја имаат 
достигнато или надминато својата телесна тежина во однос на возраста. 
Индексот тежина за возраст го следи трендот на умерен раст на бројот на деца со 
поголема телесна тежина во однос на нивната возраст. 
 
Графикон 19. Дистрибуција на индексот Т/возраст, з-скор, %,  
                        предучилишни деца 

 
 
Индекс тежина-за-висина 
 
Кај децата од предучилишна возраст многу е важна проценката на индексот тежина 
за висина, особено заради детекција на состојба на акутна потхранетост која може 
да биде резултат на неадекватна исхрана подолго време или состојба на здебеленост 
која, исто така, е состојба на нарушено здравје. 
Според добиените резултати за овој индекс, 2,2% од децата имаат умерена 
потхрантост, а 0,2% се со силна потхранетост. Во однос на степените на поголема 
тежина за висина, кај 7% тој сооднос е умерено над препорачаните вредности, а 
4,2% се многу потешки во однос на својата висина. 
 
Графикон 20. Дистрибуција на индексот Т/висина, з-скор, %,   
                        предучилишни деца 
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Индекс на телесна маса-за-возраст 
 
Проценка на нутритивниот статус за состојбата на потхранетост, но особено за 
состојбата на зголемена телесна тежина и здебеленост, дава и индексот на телесна 
маса за возраст. Комплементарната проценка направена со него и со индексот 
тежина за висина може да даде точна проценка на состојбите на потхранетост и 
здебеленост кај децата. Проценети со овој индекс децата од предучилишна возраст 
во РМ ги имаат следните карактеристики: 
 

• Силно потхранети се 0,3% од децата; 
• Умерено потхранети се 2,6%, а ризик од потхранетост имаат 9,9%; 
• Зголемена телесна тежина имаат 32,1%, од кои  дебели се 14,3%;  
• Состојба на дебелина од највисок степен е констатирана кај 5,8%. Бројот на 

машки со таква состојба е поголем во однос на тој на женски деца (м=7,3%, 
ж=4,3%). 

 
Во споредба со претходната години, процентот на деца со дебелина стагнира, а 
децата со зголемена телесна тежина се во незначително поголем број. 
 
Графикон 21. Дистрибуција на индексот БМИ/возраст, з-скор, %,  
                        предучилишни деца 
 

 
 

Заклучок:  
Според презентиранте резултати,  може да се каже дека популационата група на 
деца од предучилишна возраст кои посетуваат детска градинка има мал ризик од 
акутна и хронична потхранетост. Постои мало зголемување на процентот на деца 
кои се акутно потхранети, но тие вредности се сеуште ниски и тој тренд на ниски 
вредности треба да опстои и продолжи во иднина. Во однос на степените на 
зголемена телесна тежина и дебелина има мало зголемување во однос на 2012 
година и таа состојба треба да се следи бидејќи може да рефлектира на 
зголемување на степените на дебелина и кај повозрасните деца.  
 
Нутритивен статус на ученици од прво одделение во РМ 
 
Во 2013 година  ИЈЗ определи  репрезентативен примерок на деца од прво 
одделение за територијата на секој Центар за јавно здравје, а по претходно 
дефиниран избор на училиштата во кои ќе се врши испитувањето на децата од 
урбана и рурална средина.  Во испитувањето учествуваа сите 10 Центри за јавно 
здравје. Прибирањето на податоците беше по процедура и методологија 
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препорачана од СЗО, во рамките на Иницијативата за следење на дебелината кај 
децата од Европскиот регион. Обработката и интерпретацијата на податоците од 
испитувањето ја направи ИЈЗ. Вкупно беа измерени 3177 деца. Кај оваа возрасна 
група за проценка на растот и нутритивниот статус се користат три индекси и тоа 
тежина-за-возраст, висина-за-возраст и индекс на телесна маса-за-возраст.  
 
Индекси  висина-за-возраст и тежина-за-возраст 
 
Со овие индекси се проценува телесниот раст на испитаниците и отстапувањата во 
тежината и висинатаво однос на возраста, особено значајни како индикатори на 
малнутриција во поглед на неисхранетост.  Индектот висина-за-возраст е индикатор 
на хронично заостанување во раст. Индексот тежина-за-возраст се користи за 
определување моментна, акутна состојба на неухранетост. 
 
 
Табела 16. Дистрибуција на индексот тежина-за-возраст кај децата од     
                   прво одд. во РМ 
 

Тежина-за-возраст (%) 

% < -3СД (95% 
CI) 

% < -
2СД 

(95% 
CI) 

Просек СД 

0,2 (0%, 
0,4%) 

1,7 (1,2%, 
2,1%) 

0,58 1,35 

%<-2СД вклучува %<-3СД. 
 
 
 Табела 17. Дистрибуција на индексот висина-за-возраст кај   
                    децата од прво одд. во РМ  
 

Висина-за-возраст (%) 

% < -3СД (95% 
CI) 

% < -
2СД 

(95% 
CI) 

Просек СД 

0,1 (0%, 
0,2% 

1 (0,6%, 
1,4%) 

0,45 1,11 

%<-2СД вклучува %<-3СД. 
 

Според добиените резултати  може да се констатира дека децата од второ одделение 
во РМ не ја достигнале телесната тежина и телесната висина  во однос на нивната 
возраст само во 1,7% и 1% соодветно, од кои изразито отстапување на растот е 
констатирано само во 0,1%, а многу мала тежина за возраста, во 0,2%.   
Кривите на двата индекси се поместени во десно, по што може да се заклучи дека 
недоволна телесна тежина за возраст и хронична неисхранетост  скоро и да не е 
присутна кај децата на оваа возраст во РМ.   
 
Индекс на телесна маса-за-возраст 
 
Според овој индекс, 2,5% од децата имаат различни степени на потхранетост. Кај 
тие деца треба да се спроведат мерки за надополнување во исхраната со важни 
макро и микронутриенси кои недостасувале и го загрозиле растот и развојот на 
детето. Во таков случај се препорачува целосен третман и следење од матичен 
доктор. Неопходни се правилно насочени мерки за отстранување на причините за 
детектираната состојба и правилно насочување на понатамошниот развој.  
Зголемена телесна тежина и дебелина имаат 31,3% од децата, од кои дебели се  
13,7% , а многу дебели 4,8% од нив. 
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Табела 18. Дистрибуција на индексот тежина-за-возраст кај децата од      
                   прво оддeление во РМ  
 

Индекс на телесна маса-за-возраст (%) 

% 
< -
3С
Д 

(95% 
CI) 

% 
< -
2СД 

(95
% 
CI) 

% > 
+1С

Д 

(95% 
CI) 

% > 
+2С

Д 

(95% 
CI) 

% > 
+3С

Д 

(95
% 
CI) 

Просе
к 

СД 

0,5 (0,2%
, 

0,7%) 

2,5 (2%, 
3,1%

) 

31,3 (29,6%
, 

32,9%) 

13,7 (12,5%
, 

14,9%) 

4,8 (4%, 
5,5%

) 

0,44 1,4 

%<-2СД вклучува %<-3СД; %>+2СД вклучува %>+3СД; %>+1СД вклучува %>+2SD и 
%>+3SD. 

 
Заклучок:  
Генералниот заклучок во однос на проценката на нутритивниот статус е дека во РМ 
има многу мал процент на деца  од прво одделение кои се со определен степен на 
потхранетост и чија состојба треба да се следи со посебно внимание. Здравствените 
ризици кај децата на оваа возраст, сепак се најчесто поврзани со состојбата од 
зголемена телесна тежина и здебеленост, со назнака дека во урбаните средини деца 
имаат поголем ризик од децата кои живеат во руралните средини. Во 2013 се 
забележува стагнација на бројот на деца со зголемена телесна тежина и 
здебеленост, во споредба со 2012. Неопходно е спроведување на сеопфатни јавно-
здравствени мерки поврзани со исхраната кои ќе ја намалат достапноста на децата 
од оваа возраст до обезогена (богата со калории, а нутритивно сиромашна) храна. 
Таквите мерки може да вклучат регулаторни механизми од страна на државата како 
и мерки на подигање на свеста за правилна исхрана кај родителите и кај децата. 
 
 
Нутритивен статус на ученици од петто одделение во РМ 
 
Испитувања за проценка на нутритивниот статус на ученици од петто одделение во 
2013 извршиле сите Центри за јавно здравје, освен ЦЈЗ Скопје. Направени се 
антропометриски испитувања на  вкупно 2739 ученици  (1393 машки и 1246 
женски). Растот и нутритивниот статус кај оваа возраст е проценуван според 
индексот висина-за-возраст и индексот на телесна маса-за-возраст. 
 
Индекс висина-за-возраст  
 
Според добиените резултати од индексот телесна висина за возраст, се констатира 
дека: 
- Помала висина во однос на возраста имаат 1,3% од децата;  
- Заостаток на растот во однос на возраста е проценет кај 0,1%;  
- 87,7 % децата ја достигнале телесна висина за нивната возраст; 
- Повисоки за возраста се 8,1% , а многу високи за својата возраст се 2,7%;  
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Графикон 22. Дистрибуција на индексот В/возраст, з-скор, %, 5-то одд. 
 

 
 
 
Индекс на телесна маса-за-возраст 
 
Според овој индекс направена е следната проценка на нутритивниот статус и тоа: 
- Потхранети со заостаток во растот има кај 0,9% од децата;  
- Умерено потхранети се 2,1%, без особени разлики меѓу половите; 
- Зголемена телесна тежина има кај 23,7% од децата. 
- Дебели се 15,2% од испитаните деца, повеќе машки во однос на женски, а многу 
дебели се 4%  од децата на оваа возраст. 
 
 
Графикон 23. Дистрибуција на индексот БМИ/возраст, з-скор, %,  
                        5-то одделение 
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Заклучок:  
Според презентиранте резултати,  може да се каже дека популационата група 
ученици од петто одделение има мал ризик од потхранетост, но зголемен ризик од 
зголемена телесна тежина и здебеленост. Има зголемување во однос на бројот на 
деца со зголемена телесна тежина и удвојување на децата со здебеленост во 
споредено со 2012 година. 
 
 
Нутритивен статус на ученици од прва година средно образование во 
РМ 
 
Во 2013 година, за испитување на нутритивниот статус и растот опфатени се вкупно 
1232 (машки - 583, женски - 649) ученици од прва година средно образование на 
територијата на Центрите за јавно здравје во РМ.  
 
Индекс висина-за-возраст 
 
Според добиените резултати од индексот телесна висина-за-возраст, се констатира 
дека: 
- Помала висина во однос на возраста имаат 1,7% од учениците;  
- Заостаток на растот во однос на возраста е проценет само кај 0,6% од нив; 
- 91,1 % децата ја достигнале телесна висина за нивната возраст; 
- Повисоки за возраста се 5,1% , а многу високи за својата возраст се 1,5% од 
учениците;  
- Нема особени разлики помеѓу половите. 
 
Графикон 24. Дистрибуција на индексот В/возраст, з-скор, %,  
                        средно  училиште 
 

 
 
 
 Индекс на телесна маса-за-возраст 
 
Според овој индекс направена е следната проценка на нутритивниот статус и тоа: 
- Умерено и многу потхранети се 2,3% од учениците без особени разлики меѓу 
половите; 
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- Зголемена телесна тежина има 20%, од кои  дебели се во 7,5% од испитаниците, 
повеќе машки во однос на женски, а многу дебели се 1,2%. 
 
Графикон 25. Дистрибуција на индексот БМИ/возраст, з-скор, %,  
                        средно училиште 
 

 
 
Заклучок: 
Според презентираните резултати, може да се заклучи дека популационата група 
ученици од прва година средно образование има мал ризик од потхранетост и 
умерен  ризик од здебеленост, кој го задржува трендот од претходните години.  
 
Проценка на безбедност на храната со посебна нутритивна 
употреба и додатоците на исхрана во РМ 

 
Одделението за физиологија и мониторинг на исхрана и лабораториите при Центарот 
за референтни лаборатории при ИЈЗРМ направиле анализа и проценка на безбедност 
на вкупно 282 примероци на храна за посебна нутритивна употреба и додатоци на 
исхрана во 2013 година. Испитани се 222 производи од увоз и 60 од домашно 
производство.  Од испитаните производи 4 не ги задоволиле барањата за безбедност 
согласно националната регулатива, од кои 3 од увоз и 1 од домашно производство. 
Сите неисправни производи спаѓаат во групата на  додатоци на исхраната. Во 
однос на неисправните параметри кај производите, кај 3 е забележана неисправност 
во анализите за квалитет (анализите за квалитет вклучуваат и анализа на 
органолептички својства и адитиви), а кај еден производ неисправноста се должи на 
неусогласеност со регулативата во делот на тешки метали.  
 
Табела 19. Исправност на храна за посебна нутритивна употреба и   
                   додатоци на исхраната во РМ 
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Бројот на примероци од овие групи на храна не е во обем кој би требало да ја 
гарантира безбедноста, особено на додатоците во исхраната. Инспекциските служби 
треба да ги зголемат контролите на додатоците на исхрана на пазарот заради 
големиот број на препарати од оваа група на производи кои се продаваат на 
пазарот, а се произведени од производители кои се нови и кои настојуваат да 
обезбедат што подобар пласман на своите производи на пазарот. При тоа, на 
потрошувачите им се нудат и рекламираат производи кои се окарактеризирани како 
моќно оружје во справувањето со определени ризици по здравјето. Најновите 
научни сознанија за ефикасноста на додатоците на исхраната во најмала рака ја 
проблематизираат употребата на додатоци заради справување и појава на хронични 
болести па заради тоа треба да се врши континуирана контрола на квалитетот и 
безбедноста на овие препарати. 
 
 

3. ИСХРАНА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 
 
 
Внесот на овошје и зелечук во Македонија е во рамки на препораките од најмалку 
400 g дневно. Внесот на сол од скоро 14 g е далеку над препораките од 5 g дневно. 
Многу мал сегмент од популацијата практикува физичка активност препорачана за 
возраста. 
 
Република Македонија се наоѓа во регион каде има висока достапност на храна и 
прехранбени производи кои се препознаени и препорачани како корисни за 
здравјето. Сепак, иако внесот на овошје и зеленчук за 2012 година е во рамките на 
препораките (=493 g, препорачан внес над 400 g), внесот на масти е над 
препораките, а истото важи и за внесот на прости (додадени) шеќери.1  
 

 
 
Особен проблем е внесот на сол, кој со 13,9 g е далеку над препораките од 5 g 
дневно и е еден од највисоките во Европа. 
 

                                                 
1 Адаптирано според Household consumption in the Republic of Macedonia.  Skopje:  State 
Statistical Office of the Republic of Macedonia, 2012. Достапно на: 
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/4.4.12.01.pdf . 
 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/4.4.12.01.pdf
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Податоците за физичката активност покажуваат дека населението во Македонија 
сеуште не е свесно за придобивките по здравјето кои ги носи физичката активност и 
дека промоцијата на физичката активност како достапен начин за здравствена 
корист треба да се интензивира. Младите би требало да практикуваат секојдневна 
умерена физичка активност во траење од 60 минути, а оние над 18 години - 30 
минути умерена физичка активност, 5 дена во неделата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирани и имплементирани мерки 
 
Во 2013 година Владата на РМ го формираше Комитеот за здравје и животна 
средина, тело кое има за задача на највисоко ниво да ги разгледува проблемите од 
животната средина кои влијаат на здравјето и истите да ги решава. Со Комитетот 
претседава Претседателот на владата на РМ, а заменик е Министерот за здравство на 
РМ. 
 
Во рамките на тој комитет, значајно место е дадено и на влијанието на исхраната врз 
здравјето, односно на мерките кои државата може да ги превземе со цел да се 
намали оптовареноста со болести кои се поврзани со исхраната.  
 
Една од главните задачи кои си ги постави Комитетот е носење на Насоки за исхрана 
на населението во РМ, како прв документ од овој тип, кој ќе ги сумира досега 
достапните научни докази за исхраната и здравјето и ќе понуди насоки за идно 
делување. Министерството за здравство (МЗ) и Институтот за јавно здравје на РМ 
(ИЈЗРМ) ги изготвија насоките и нивната нацрт-верзија е поставена на веб страната 
на МЗ (http://zdravstvo.gov.mk/vodich-za-ishrana/).  
Финалната верзија на Насоките се очекува да биде испечатена и дистрибуирана до 
крај на 2014 година.  
 

Пропорција на млади со 
секојдневна физичка 
активност од најмалку 60 
минути (%), 2013 година 

Просечен дневен внес (во грами) 
на готварска сол во земјите на 
Европскиот регион на СЗО 

http://zdravstvo.gov.mk/vodich-za-ishrana/
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По иницијатива на Комитетот, а со водечка улога на МЗ, донесени се и два значајни 
акти кои ја регулираат исхраната на децата во предучилишните установи и во 
основните училишта.  
Во рамките на сетот на мерки и информации поврзани со исхраната, Владата на РМ 
разгледа информација поврзана со Националните препораки за физичка активност, 
која беше припремена од ИЈЗРМ. Препораките за физичка активност се базирани на 
глобалните препораки за физичка активност на СЗО.  
Националната програма за јавно здравје е годишна програма на Владата на РМ, која 
се носи на предлог на МЗ, а со која се остваруваат планирани задачи за следење на 
определени параметри поврзани со јавното здравје во државата. Во дел од таа 
програма континуирано постои следење на параметри кои се однесуваат на 
исхраната, нутритивниот статус  и здравјето. Врз основа на податоците добиени со 
следње на исхраната и нутритивниот статус на определени популации од интерес се 
донесени дел од мерките на Владата што се однесуваат на тие популации (децата 
кои претстокуваат во предучилишни установи и основни училишта). Програмата, чии 
непосредни извршители во најголем дел се ИЈЗРМ и Центрите за јавно здравје во 
државата, секоја година се прилагодува на потребите за добивање на валидни 
податоци и во иднина ќе биде главен двигател за добивање на податоци и креирање 
на политики во областа на исхраната и нутритивниот статус на популациите од 
интерес.  
 
Дел од податоците потребни за креирање на политики во областа на исхраната, кои 
не е можно да се собираат на годишно ниво, се добиваат преку целни истражувања, 
најчесто во пратнерство со агенциите на Обединетите нации (СЗО, УНИЦЕФ), но и 
преку учество во национални, регионални и европски проекти. 

 
Согледувајќи ја важноста од добивањето на податоци, Владата одобри 
спорведување на Истражување за навиките во исхраната на населението во РМ, 
прво такво истражување на територијата на државата. МЗ и ИЈЗРМ се во подготовка 
за спроведување на ова истражување за кое се проценува дека ќе биде вреден 
показател за моментните навики во исхраната на населението, но и вредна 
информација за креирање на политики во исхраната во иднина. 
 
Промоцијата на препораките за исхрана која е во функција на подобро здравје се 
клучни, особено заради фактот што исхраната е континуиран процес на 
индивидуален избор и не е едноставно да се подложи на нормирање. 
Континуираното стручно информирање на граѓание е клучно и заради фактот што 
разни интересни сфери се испреплетени во доменот на исхраната и заради 
лукративни интереси може влијаат врз носењето на погрешни одлуки за здравјето 
поврзани со исхраната. Заради тоа, постојаното информирање за придобивките од 
правилната исхрана, промовирањето на насокиите за прикладна исхрана, потребата 
од зголемен внес на едни, а избегнување на други производи, птребата од 
континуирана физичка активност и сл. кое се прави водржавата преку 
информативни спотови на електронските медиуми, е определба која досега не 
постоела и треба да продолжи.  
Евалуацијата на мерките кои се спроведуваат во за подобрување на исхраната и 
нутритивниот статус на популацијата е предизвик на кој треба да се обрне внимание 
и да се спроведе по определен период на спроведување.  
 
ИЈЗРМ како врвна установа од областа на превентивната медицина, а исхраната и 
нутритивниот статус како значаен дел од неа, континуирани изработува и 
информативни материјали кои настојува да се дистрибуираат до најширока можна 
читачка публика. Дел од таквите материјали вклучуваат и брошури за исхрана на 
пациенти болни од карцином, за исхрана на доенчиња и мали деца, препораки за 
исхрана на училишна популација, за поврзаноста на алергиите и исхраната, 
информативни материјали за определени намирници кои се консумираат како храна 
и за значењето на определени мукронутритивни материи итн.  
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4. КОНСУМАЦИЈА НА АЛКОХОЛ 
 
 
Македонија е во групата на земји со релативно ниска пропорција на млади кои пијат 
алкохол најмалку еднаш неделно. На 15-годишна возраст пропорцијата на млади од 
Македонија (момчиња 23% и девојчиња 12%) е под меѓународниот (HBSC)просек од 
25% кај момчињата и 17%кај девојчињата. 
 
Употребата на алкохол е проблем кој го компромитира индивидуалниот, но и 
социјалниот развој. Алкохолот е втор  ризик фактор за болести во Европа. Поврзан е 
со многу социјални и интимни прашања вклучувајки го занемарувањето на децата и 
нивната злоупотреба, насилството врз околината, отсуство од работното место.  
Познато е дека , кај трудници кои конзумираат алкохол може да се појави алкохолен 
синдром кој е фатален за плодот, предвремено породување и слични компликации. 
Според Светската здравствена организација, алкохолните производи се одговорни за 
околу 9% од вкупните заболувања во Европа, вклучувајќи ги: хепаталната цироза, 
некои видови карцином, високиот крвен притисок, мозочните удари и 
конгениталните малформации. Прекумерната консумација на алкохол го зголемува и 
ризикот од појава на семејни проблеми со економски, работни и социјални 
последици. Злоупотребата на алкохолот се врзува и со насилството, повредите, 
честите кривични дела, сообраќајните незгоди, а неретко завршува и со фатални 
исходи по сопствениот живот, и животот на други луѓе . Причината за морталитет 
како последица на алкохолот е најчеста кај возрасните групи меѓу 45 и 54 години, 
додека кај младите, особено момчињата на возраст од 15 до 24 години, кои се жртви 
на ненамерни повреди, како најчести причини се наведуваат пијанството и губењето 
контрола врз однесувањето. Тука се и децата на алкохоличарите кои живеат во 
несигурна, неизвесна и често насилничка семејна атмосфера, поради што сѐ почесто 
се запоставени и маргинализирани. 
 
Алкохолизмот како хронична болест секоја година брои 2.5 милиони смртни случаи. 
Преку 300.000 млади на возраст меѓу 15 и 29 години умираат од компликации кои се 
поврзани со алкохолот, што резултира со 9% од сите смртни случаи во светот. 
Трендот на прекумерно конзумирање алкохол кај децата и младината се повеќе 
расте. 
 
Во Република Македонија преваленцијата на употреба на алкохол кај учениците (т.е. 
пиење барем еден алкохолен пијалок во еден или повеќе денови во изминатите 30 
дена) изнесува 39.4%. Машките ученици (44.2%) значително почесто од женските 
ученици (34.6%) пријавиле актуелна употреба на алкохол.  35.7% од учениците на 
возраст од 13 до 15 години консумирале барем еден алкохолен пијалок во 
изминатите 30 дена. Момчињата (40.8%) значително почесто од девојчињата 
(30.6%) се изјасниле дека пиеле алкохолни пијалоци во овој период. Од учениците 
кои испиле алкохолен пијалок (а не само неколку голтки), 61.2% биле помлади од 
14 години кога за првпат пробале алкохол. Значително поголем број од машките 
ученици (71.2%)  во однос на женските ученици (47.1%) го испиле првиот 
алкохолен пијалок на возраст помала од 14 години.  Меѓу учениците кои испиле 
барем еден алкохолен пијалок во изминатите 30 дена, 40.9% испиле два или повеќе 
пијалоци. Нема значајна полова разлика кај учениците кои испиле два или повеќе 
алкохолни пијалоци во изминатите 30 дена.  
Според Студијата за однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна 
возраст, 23% од момчињата и 12% од девојчињата на возраст од 15 години пијат 
алкохол барем еднаш неделно. Истовремено, 10% од момчињата и 3% од 
девојчињата изјавиле дека првото пијанство го имале на возраст од 13 години или 
помалку.  
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Македонија е во групата на земји со релативно ниска пропорција на млади кои пијат 
алкохол најмалку еднаш неделно. На 15-годишна возраст пропорцијата на млади од 
Македонија (момчиња 23% и девојчиња 12%) е под меѓународниот (HBSC)просек од 
25% кај момчињата и 17%кај девојчињата. Во споредба со земјите од регионот, 
децата од Македонија на  13 години (4%), односно на 15 години (13%) се далеку 
под преваленцата на неделно пиење алкохол, во споредба со децата во 
Хрватска(14%и 35%), Грција(14% и 39%) и Словенија (7% и 27%), на истите 
возрасти. Земји со највисока преваленца на неделни корисници на алкохол меѓу 
младите на 15 години се: Чешка (39%), Украина (37%), Грција (39%), Романија 
(24%) и Хрватска (35%). 
 
Учениците во Македонија во многу помал процент(10% - момчиња и 3%- девојчиња) 
се опиле за првпат на 13 или помалку години во споредба со меѓународниот (HBSC) 
просек (16% од момчињата и 12% од девојчињата). Децата во Хрватска (22% - 
момчиња  ;12% - девојчиња) и Словенија (21% - момчиња;  13% - девојчиња), 
пријавиле двојно повеќе опивање на 13-годишна или помала возраст, од децата во 
Македонија. Меѓу земјите со помала пропорцијата на ученици кои за првпат се 
опиле на 13 години, или на помала возраст, се и Грција, Норвешка, Холандија и 
Италија . 
 
Ранг-листа од 38 земји според преваленцата на опивање 
најмалку два пати, кај 15-годишни млади 
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Стратегија за превенција 
 
Министерството за Здравство има изготвено стратегија за намалување на штетните 
последици од злоупотреба на алкохол врз здравјето на населението во Република 
Македонија 2008 – 2012 година, која има значаен напредок во борбата против 
злоупотребата на алкохолот и штетните последици.  
Министерството за здравство во подготовка е на нова ревидирана Стратегија за 
намалување на штетните последици од алкохолот. 
Животните услови, социоекономските и општествени околности, патријархалната 
култура и норми, како и очекувањата на родителите, училиштето и врсниците, 
придонесуваат децата со возраста и под притисок на развојните промени, да 
стануваат се понетрпеливи во остварувањето на потребите за самостојност, 
автентичен израз и самодокажување. Излезот се пронаоѓа во прибегнување кон 
експериментирањето со нови улоги и однесувања, меѓу кои се и: пушењето цигари, 
пиењето алкохол и опивањето, употребата на дроги, или раните сексуални искуства, 
а не ретко и насилното однесување, или (само) повредувањето и самоубиствените 
идеи. Уверувањата, ставовите и однесувањата на младите поврзани со здравјето, во 
голема мера се потпираат на квалитетот на нивното учество во сопствениот живот, 
како и на поддршката што тие ја добиваат од возрасните, што води кон 
покомпетентно преземање одговорности за сопственото здравје. Намалувањето на 
ризиците зависи и од добрата проценка на предизвиците, како и од навременото 
откривање и поттикнување на протективните фактори, во механизмите на 
отпорност и контрола, неопходни за одржување на рамнотежата. Оттука, главна 
задача на јавното здравство е промовирање на здрави избори преку сеопфатно 
информирање на младите, развој на нивните компетенции и нивно активно 
вклучување во унапредување на здравјето и заедницата. 
 
Негативните последици од раното пиење и опивањето, по физичкото, психичкото и 
социјалното здравје на младите, по нивната работоспособност и егзистенција, 
налагаат преземање низа општествено-политички мерки во подигање на возрасната 
граница на 
започнување со алкохолот, и поголема контрола врз неговата потрошувачка и 
достапност. Оттука политиките треба да се насочат кон: 
 
1) Намалување на достапноста на алкохолот за децата. (Во северноамериканските 
земји, на пример, границата на возраста за легална набавка на алкохолни пијалаци 
е поставена на 
21 година, што може да послужи како модел и за нашата земја); 
 
2) Интервентни програми во училиштата, преку континуирана едукација и активно 
вклучување на децата во проектни, спортски и други активности, низ кои тие ќе 
научат како да го осмислуваат и како да управуваат со своето слободно време. Овие 
програми треба да се 
насочат кон учење животни вештини (на пример: учење  конструктивни идеи и 
постапки, подигање на самосвеста, како и градење здрави начини на справување со 
проблемите); 
 
3) Обуки и поддршка на семејствата на адолесцентите, како и на врсниците кои 
имаат најголемо влијание врз децата, преку нивно вклучување во развојот на здрави 
навики и 
намалување на влијанието на деструктивните (дисфункционални) состојби во 
заедницата, врз одлуките и однесувањата на децата. 
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5. СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ  
 
 
Здравствениот систем во Р.Македонија има доготрајна традиција во настојувањата 
да  обезбеди еднаков пристап до квалитетни здравствени услуги кои се однесуваат 
на заштитата на сексуалното и репродуктивното здравје (СРЗ). Во Република 
Македонија не постојат доволно релевантни податоци за сексуалното однесување и 
(СРЗ) на адолесцентите. Најголемиот дел од податоците се добиени преку 
истражувања кои покажуваат постоење на елементи на ризично сексуално 
однесување, недоволна информираност како да го сочуваат своето СРЗ и недоволна 
употреба на сервиси за СРЗ. До својата 19 годишна возраст сексуално активни се 
32% адолесценти (40% момчиња и 21% девојки). Просечна возраст на започнување 
со сексуална активност изнесува 16 години за момчињата и 17 години за девојките. 
Голем дел од младите (50%) покажуваат потреба од повеќе информации во однос на 
поедини методи на контрацепција населението. 
Иако не постојат релевантни податоци за стапката на тинејџерска бременост и 
абортуси во оваа возрасна група, проценките зборуваат дека тие се неколкукратно 
поголеми од европскиот просек. Не постојат ниту прецизни податоци за стапката на 
сексуално преносливите инфекции (СПИ) во оваа возрасна група, но се проценува 
дека постои тренд на зголемување на стапката на одредени СПИ, особено на 
кламидија и ХПВ. Во Македонија не постои сексуално образование во рамки на 
наставните програми на училиштата како задолжителен или изборен предмет. 
Адолесцентите навлегуваат во својот репродуктивен период недоволно подготвени 
со знаења и вештини да го сочуваат и унапредат своето СРЗ.  
Министерство за здравство на РМ и Институт за јавно здравје на РМ, во 2009 година, 
потпишаа договор со Фонд за население на Обединетите Нации (УНФПА), за 
спроведување на проектот за подобрување на националниот одговор во однос на 
сексуалното и репродуктивното здравје. Проектот заврши во јуни 2011 година. По 
истекот на овој период институциите на РМ, односно  Центрите за јавно здравје, 
имаа обврска да ја преземат работата на советувалиштата за сексуалното и 
репродуктивното здравје под своја надлежност. Согласно „Националната годишна 
програма за јавно здравје на Република Македонија“, ЈЗУ-Институт за јавно здравје 
на РМ, Сектор за промоција, анализа и следење на незаразни заболувања, има 
обврска да ги прибира податоците од работата на советувалиштата кои се наоѓаат во 
рамките на Центрите за јавно здравје на РМ.  
 
 
ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА СОВЕТУВАЛИШТАТА  
 
Цел 1.    Подобрен пристап на младите до услуги за СРЗ  
Цел 2.    Зголемување на знаењата и свесноста за сексуално и   репродуктивно 
здравје вклучувајќи и употреба на модерни контрацептивни средства на младите 
Цел 3.    Задоволство на клиентите од услугите и условите во советувалиштата 
Цел 4:    Мониторинг и евалуација на работата на советувалиштата  
 
 
Спроведени активности за остварување на целите во советувалиштата 
 
Цел 1. Во рамките на проектот, беа опремени 18 советувалишта за СРЗ, дел од нив и 
во Центрите за јавно здравје. Со отварањето на овие советувалишта се подобрува 
пристапот на младите до услугите за СРЗ. За оваа цел, во советувалишта младите ги 
добиваат следниве услуги: 
 

- Советување за СРЗ и сексуално преносливи болести (лекар од ЦЈЗ и 
гинеколог) 

- Гинеколошко советување 
- Препраќање за понатамошен третман 
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- Бесплатни кондоми и орални контрацептиви 
- Брошури, флаери и друг едукативен материјал 

 
Цел 2. Зголемување на знаењата и свесноста за сексуално и репродуктивно здравје 
вклучувајќи и употреба на модерни контрацептивни средства на младите. 
 
Младите кои доаѓаат во советувалиштата да се консултираат и да побараат совет 
или помош за одредени проблеми врзани со сексуалното и репродуктивното здравје, 
покрај услугите кои ги добиваат од стручниот персонал, на располагање треба да 
имаат и промотивни материјали во вид на брошури, флаери и лифлети кои би 
содржале стручни, информативни и едукативни текстови со цел подобрување на 
знаењата на младите и подигање на свеста во однос на сексуално преносливите 
инфекции и сексуалното и репродуктивното здравје. 
 
Цел 3. Задоволство на младите од услугите и условите во советувалиштата 
 
Задоволството на младите луѓе е значаен индикатор кој покажува дека 
советувалиштата функционираат и ја оправдуваат улогата на нивното постоење. 
 
Цел 4: Мониторинг и евалуација на работата на советувалиштата 
 
Оваа активност ни пружа можност да добиеме слика за работата на советувалиштата 
и за тоа дали клиентите, овие советувалишта, ги доживуваат како пријателски места 
кои ги обезбедуваат основните начела на ваков тип советувалишта, а тоа се 
начелата на доверливост и приватност.  
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО СОВЕТУВАЛИШТАТА ЗА СЕКСУАЛНО И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО 2012 и 2013 ГОДИНА 
 
Во текот на 2012 година, во 9 од 10-те советувалишта при ЦЈЗ, 1050 млади лица ги 
посетиле советувалиштата, истата година е спроведено и истражување за 
задоволство на клиентите од работата на советувалиштата со кое беа опфатени 372 
лица. Во 2013 година исто така во 9 од 10-те советувалишта при ЦЈЗ, 1153 млади 
лица ги посетиле советувалиштата. Во текот на 2013 се вршеше надзор врз работата 
на ЦЈЗ, од страна на ИЈЗ, по извршениот надзор, можеме да заклучиме дека од 
постоечките 10 советувалишта кои се наоѓаат во рамките на ЦЈЗ, дел од нив веќе не 
се во функција. Во ЦЈЗ- Велес, Струмица, Штип и Охрид немаат посебни простории 
за советувалиштата, што само по себе укажува дека нема услови за работата на 
истите.  
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Заклучок: 
 
Главна причина за малата посетеност на советувалиштата е недостапност на 
соодветно опремени простории за оваа намена, недостаток на стручен персонал и 
недостапни услуги од гинеколог. Имено со завршувањето на проектот, гинеколозите 
и номинираните лица од ЦЈЗ, кои беа ангажирани да работат во советувалиштата во 
недостаток на финансиската надокнада се откажаа од оваа активност. 
Како втора причина за малата посетеност се наведува и работното време.  Ова се 
однесува на советувалиштата кои се наоѓаат во малите места. Клиентите кои ги 
посетуваат советувалиштата, сакаат да останат анонимни, но ако се принудени да ги 
посетуваат советувалиштата во работното време тогаш нивната приватност се 
доведува во прашање. 
 
 

ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНА     
    ЗАШТИТА  
 
 
Системот на здравствена заштита во Македонија претставува комплексна мешавина 
на повеќе јавни и приватни установи. Неговата комплексност, меѓусекторска 
поврзаност и сопственост може полесно да се разберат доколку се набљудуваат 
преку петте главни компоненти: организација и упраување; едукација; 
обезбедување на услугите, вклучувајќи ги јавните и приватните провајдери; 
финансирање и јавно здравство. 
 
Секоја од овие компоненти придонесува во различните аспекти на системот. 
Републичкото собрание е централна институција кое е одговорно за усвојување на 
легислативата претходно подготвена од Министерството за здравство и Владата. 
Исто така, Собранието е одговорно за усвојување на буџетот на ФЗО, со што има 
улога во финансиската контрола на системот на здравствена заштита. Системот на 
образование произведува човечки ресурси преку медицинските факултети. 
Дополнително, образовниот процес е зајакнат и преку професионалните асоцијации 
кои се вклучени во процесот на континуирана медицинска едукација.   
Централните играчи во системот на здравствена заштита се двете клучни 
институции: Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. 
Министерството за здравство извршува пет главни функции (носење на политики, 
регулатива, надзор и контрола, а има и целокупна одговорност над јавното здравје). 
Со усвојувањето на новиот Закон за здравствена заштита во 2012 година, МЗ е 
одговорно и за дефинирање на Мрежата на здравствени установи, јавни и приватни 
даватели на услуги, кои имаат право да склучат договор со ФЗО. Планирањето во 
системот на здравстена заштита е целосно во домен на МЗ, со акцент на новите 
политии, развој на инфраструктурата, инвестициите во здравствениот систем, како и 
планирањето на човековите ресурси. Од друга страна, ФЗО е одговорен за развој и 
имплементација на механизмите за купување на здравствени услуги од јавните и 
приватните провајдери. Односите меѓу ФЗО и различните провајдери се базираат на 
договори кои се потпишуваат секоја година. ФЗО склучува договори со сите 
провајдери, како што се матичните лекари, аптеките, лабораториите, 
специјалистичките ординации, болниците и универзитетските клиники. Овие 
договори се во согласност со политиките кои ги креира МЗ и се базираат на видот и 
обемот на услуги кои ги нуди секој провајдер.  
 
Наједноставен начин да се разбере целата организација на системот на здравствена 
заштита во Република Македонија е да се анализраат двата главни закони кои ја 
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сочинуваат легалната рамка на здравствениот систем: Законот за здравтсвена 
заштита (2012) и Законот за здравствено осигурување (2002). Покрај овие два 
клучни закони, постојат и голем број на други закони, подзаконски акти, уредби кои 
ги поддржуваат различните активности во здравствениот систем.    
Законот за здравствена заштита ги поставува темелите за организацијата на 
системот на здравствена заштита во Република Македонија, Централен актер за 
имплементација на овој закон е Минситерството за здравство, претставувано преку 
Министерот за здравство. Овој закон дава огоромна моќ на МЗ, со што целата 
организација на здравствениот систем е високо централизирана. Речиси сите одлуки 
доаќаат од Владата или од МЗ, при што нема влијание од единиците на локална 
самоуправа. Оваа централизација се пренесува и на провајдерите од јавното 
здравство. Тие се зависни од активностите кои ги презема Министерот за здравство 
и имаат многу мала иницијатива самостојно да ги управуваат установите. На друга 
страна, приватните провајдери имаат многу повисока менаџерска автономност, но во 
поглед на обезбедување на вид и обем на услуги тие се зависни од договорите со 
ФЗО.       
 
Централизацијата на здравствениот систем делумно има свои предности, но и 
недостатоци. Меѓу предностите се релативно брзите легислативни промени и 
имплементации на новите реформски идеи кои по автоматизам се пренесуваат на 
целиот здравствен систем. Дополнително, со централизацијата се спречува 
фрагментацијата на здравствените ресурси. Клучниот недостаток на оваа 
централизација е недостигот на иницијатива и моќ кај менаџерите на 
јавноздравствените установи за иницирање на промени за подобрување.  
 
 

2. ДРЖАВНА МРЕЖА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
 
 
Врз основа на член 17 став 3 од новиот Закон за здравствена заштита (Службен 
весник на РМ бр.43/12 ), Владата на РМ донесе Уредба со која се одредува Државна 
мрежа на здравствени установи. 
 
Мрежата се состои од: 
 
• Mрежа на здравствени установи на примарно ниво за вршење на дејностите од 

примарна здравствена заштита и фармацевтска дејност, 
• Mрежа на здравствени установи на секундарно ниво на здравствена заштита за 

вршење на специјалистичко - консултативна и болничка здравствена дејност и  
• Mрежа на здравствени установи на терциерно ниво на здравствена заштита за 

најсложените здравствени услуги во специјалистичко- консултативната и 
болничката здравствена дејност за кои не е можно или не е добро да се вршат на 
пониските нивоа на здравствена дејност.   

 
Со мрежата на примарна здравствена заштита се одредува максималниот број на 
тимови од примарна здравствена заштита, максимален број на аптеки, сите на ниво 
на општина и максимален број на биохемиски лаборатории на ниво на статистички 
регион, на ниво на примарна здравствена заштита. 
Основните демографски нормативи за мрежата на примарна здравствена заштита се 
прикажани во табела 1. 
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Табела 1. Демографски нормативи за мрежа на ПЗЗ 
 

ДЕЈНОСТ ТИМ ДЕМОГРАФСКИ НОРМАТИВ 

Општа медицина 1 избран лекар и 1 мед. сестра 1000 жители 
Гинекологија 1 гинеколог и 1 мед. сестра 3000 жители над 14 год. 
Аптека 1 аптека (1 фармацевт) 3000 жители 
Биохемиска 
лабораторија 

1 специјалист и 1 лаборант 18000 жители 

Стоматологија 1 стоматолог и 1 стом. сестра 1000 жители 
 
Во Уредбата е наведено дека мрежата  на ниво на примарна здравствена заштита  и 
другите нивоа се утврдува врз основа на основниот демографски критериум, како и 
потребите на населението од здравствени услуги, возраста, полот, социјалната 
структура и здравствената состојба на жителите на подрачјето за кое се определува 
мрежата, обезбедување на рамномерна достапност на здравствените услуги, особено 
за амбулантски третман, обезбедување на здравствени капацитети, согласно со 
обемот на правата од задолжително здравствено осигурување и економската 
оправданост, технолошкиот и научниот развој во областа на здравствената дејност, 
степенот на урбанизираност на подрачјата, специфичностите на населеноста, 
собраќајните поврзувања, миграциите на населението и достапноста до 
здравствените установи и посебните услови на демографски загрозените подрачја, 
но останува да се утврди дали уредбата е доследно применета. Од наведените 
критериуми, единствен критериум кој е земен во предвид при одредувањето на 
потребниот број на тимови за сите три нивоа на здравствена заштита  е бројот на 
население и тоа на ниво на регион а не на ниво на населени места. 
 
Со мрежата на ниво на секундарна и терциерна здравствена заштита за 
спроведување на специјалистичко-консултативна, дијагностичка здравствена дејност 
и болничка дејност, се одредува максималниот број на специјалисти по дејности и 
број на постели по одделни дејности во болничките здравствени установи на ниво на 
секундарна здравствена заштита, структура на терциерната здравствена заштита 
како и максимален број на определени услуги на ниво на регион или на ниво на 
Републиката. 
 
Во здравствените установи на ниво на секундарна и терциерна здравствена заштита 
во кои се спроведуваат сложени, посложени и најсложени терапевтски и 
дијагностички постапки, може да се утврди поголем број на специјалисти според 
степенот на сложеност, односно поголем број на  установи и тоа: 10% за сложените, 
20% за посложените и 30% за најсложените. 
Владата на Република Македонија може да го задолжи Министерот за здравство да 
додели концесија над максимално утврдениот број на специјалисти или установи ако 
е потребно за здравствената заштита на населението, или за услуги, дејност или 
установа на ниво на општина, регион или на ниво на држава доколку со мрежата не 
е утврден максимален број. 
 
Според Уредбата основни демографски стандарди за мрежата на секундарна 
здравствена заштита се прикажани во табела 2. 
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Табела 2. Демографски нормативи за мрежа на СЗЗ 
 
ДЕЈНОСТ  ТИМ  ДЕМОГРАФСКИ НОРМАТИВ 
Гинекологија и акушерство 1 специјалист 25000 жени над 14г. 
Анестезиологија и реанимација 1 специјалист 20000 жители 
Радиологија 1 специјалист 20000 жители 
Мед. Биохемија 1 специјалист 70000 жители 
Физикална медицина 1 специјалист 20000 жители 
Хирургија 1 специјалист 15000 жители 
Максилофацијална хирургија 1 специјалист 200000 жители 
Урологија 1 специјалист 40000 жители 
Ортопедија 1 специјалист 30000 жители 
Оториноларингологија 1 специјалист 25000 жители 
Интерна медицина 1 специјалист 8000 жители 
Инфектологија 1 специјалист 45000 жители 
Педијатрија 1 специјалист 20000 жители 
Неврологија 1 специјалист 40000 жители 
Психијатрија 1 специјалист 20000 жители 
Дерматовенерологија 1 специјалист 40000 жители 
Стоматолошка протетика 1 специјалист 75000 жители 
Ортодонција 1 специјалист 8000 жители 
Орална хирургија 1 специјалист 100000 жители 
Микробиологија 1 специјалист 70000 жители 
Офталмологија 1 специјалист 25000 жители 

 
Според Уредбата Фондот склучува договори со сите државни и приватни здравствени 
установи кои се регистрирани во мрежата на здравствени установи. Постапката за 
доделување на концесија на нова установа, тим или услуга во мрежата започнува  
од Министерството за здравство кое објавува оглас на ниво на општина, регион или 
на ниво на држава, за што претходно ја информира Владата на РМ и бара потврда од 
Фондот за обезбедени средства. Со добивање на концесијата на услуга, тим или 
установа, истата влегува во мрежата. 
Со стапување на сила на оваа уредба сите здравствени установи (државни и 
приватни) кои имаат склучено договор со Фондот остануваат во мрежата. Во мрежата 
влегуваат и постојните приватни здравствени установи основани врз основа на закуп 
на простор и опрема.  
Институтот за јавно здравје на РМ ја ажурира мрежата на здравствени установи и 
истата се објавува на интернет страницата на Министерството за здравство и 
Институтот за јавно здравје на РМ. 
 
 

3. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ВО ЗДРАВСТВОТО 
 
Здравствениот кадар е стручно подготвен и ги следи современите текови во 
медицинските и други науки, а исто така се следи и развојот на информатичката и 
друга технологија. Во здравството, заклучно со 2011 година вкупно се  
евидентирани 21159 здравствени работници со високо, вишо, средно и нижо 
образование во државниот и приватниот сектор, додека заедно со здравствените 
соработници и немедицинскиот персонал, вкупно се вработени 27462 лица. Вкупно 
во здравството во 2012 година евидентирани се 5755 доктори на медицина, што 
означува опфат од 358,3 жители на 1 лекар, 1652 стоматолози со 1248,3 жители на 
1 стоматолог, 888 фармацевти со 2322,4 жители на 1 фармацевт и 7421 медицинска 
сестра, со опфат од 277,9 жители на една медицинска сестра.  
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Дијаграм 1. 
 

Доктори на 100000 жители во Р. Македонија, период 1998-
2012
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 Извор: ИЈЗ, Скопје, 2013 

 
Стапката на доктори на 100 000 жители во 2012 година изнесува 279,1. Забележлив 
е тренд на пораст на оваа стапка во однос на 1998 година кога таа изнесувала 220.6 
на 100 000 жители.  
 
Дијаграм 2. 
 

Стоматолози и фармацевти во Р. Македонија, 1998-2012
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Стоматолози Фармацевти  
Извор: ИЈЗ, Скопје, 2013 
 
 
Во периодот од 1998-2012 година стапката на фармацевти на 100 000 жители во 
Република Македонија бележи значајни промени, односно трендот покажува 
тенденција на пораст. Во 1998 година стапката на фармацевти изнесувала 16,1 на 
100 000 жители, додека во 2005 година забележани се поголеми промени, стапката 
изнесувала 43,0 на 100 000 жители. Стапката на стоматолози на 100 000 жители во 
периодот 1998-2012 бележи мал пораст. Во 1998 година стапката на стоматолози на 
100 000 изнесувала 56,0, а во 2012 година 80,1 на 100000 жители.  
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Дијаграм 3.  
 

Медицински сестри на 100000 жители во Р. Македонија, 1999-2012
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Извор: ИЈЗ, Скопје, 2013 

 
 
Кај медицински сестри, податоците покаживат дека во периодот 2000-2012 постојат 
мали флуктуации, па така во овој период стапката се движи од 354,8 во 2000 до 
359,8 на 100000 жители. 
 
Табела 1. Човечки ресурси во здравстената служба во Р. Македонија,  
                 1998-2012 
 

 
Извор: ИЈЗ, Скопје, 2013 

 
Споредено со некои од околните земји и просекот на земјите од ЕУ, во Македонија 
стапката на лекари на 100000 жители е пониска, а ова е особено изразено за 
стапката на сестри на 100000 жители, при што оваа стапка во Македонија е двојно 
пониска во однос на земјите од ЕУ. 
 
 
 
 
 
 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Број на доктори 4508 4449 4455 4459 4573 4448 4490 4999 5187 5052 5364 5364 5541 5649 5755 
Број на гинеколози 
и акушери 225 218 228 230 232 234 239 237 295 285 307 296 327 322 327 

Број на педијатри 319 321 334 340 349 348 344 339 355 357 379 368 365 371 365 
Број на  општи 
лекари 1850 1850 1850 1738 1619 1497 2177 2059 1962 1704 1887 1904 1961 2085 2201 
Број на 
стоматолози 1144 1128 1129 1125 1183 1132 1134 1375 1175 1310 1381 1425 1599 1622 1652 
Број на 
фармацевти 329 317 311 309 322 319 322 878 908 571 649 680 692 782 888 
Број на 
медицински сестри 10751 10549 7250 7304 7629 7234 7266 7012 7545 6535 7033 7249 7463 7488 7421 
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Дијаграм 4. 
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Дијаграм 5. 
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Референци: 
 
1. Закон за здравствена заштита (Службен весник на РМ бр.43/12 ) 
2. Министерство за здравство: Уредба за мрежа на здравствени установи,2012  
3. Институт за јавно здравје.Здравствен кадар во Р. Македонија, 2012 
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4. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА    
 
Финансирањето на здравствената заштита во Република Македонија се врши преку 
задолжително здравствено осигурување, со прибирање на средствата со придонеси 
од платите на 15 категории на осигуреници. Здравственото осигурување е 
универзално, а здравствената заштита сеопфатна. Покрај фиансирањето од 
задолжително здравствено осигурување, финансирање на здравствената заштита се 
врши и од Буџетот на РМ, преку Буџетот на Министерството за здравство.   
Задолжителното здравствено осигурување и управувањето со средствата го 
спроведува Фондот за здравствено осигурување. Фондот, заедно со Министерството 
за здравство, управува со финансирањето и склучува договори со давателите на 
здравствените услуги.  
Во системот на задолжително здравствено осигурување на Република Македонија, 
средствата од придонеси се главен извор на финансирање на здравствениот сектор. 
Во последните години тие изнесуваат околу 80% од вкупните јавни средства за 
здравствената заштита и останатите права и активности од здравственото 
осигурување, а останатите 20% се обезбедуваат од Буџетот на државата преку 
Буџетот на Министерството за здравство. Со задолжителното здравствено 
осигурување на осигурените лица им се обезбедува здравствени услуги од 
основниот пакет. Со средствата од задолжително здравствено осигурување и Буџетот 
на МЗ се покриваат и мерките за унапредување на здравјето и превентивните мерки 
и активности. 
Дополнителни извори за финансирање се: партиципација, плаќање во готово и 
дополнително-доброволно здравствено осигурување, како и буџетот на МЗ од кој се 
финансираат Програмите на МЗ, според содржината на Буџетот, односно по 
програми, потпрограми, категории и ставки. Најголем дел од програмите се 
однесуваат на превентивната здравствена заштита. Дел од програмите се 
комбинирани, односно потребни се и одредени испитувања во болнички услови, но 
во функција на превентивната здравствена заштита. Значајно е да се наведи дека од 
Буџетот на МЗ се финансираат и капиталните инвестиции во здравството.  
 

 
Извор: Европска Опсерваторија на здравствени системи 
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Каква е состојбата во 2013 година? 
 
Во 2013 година буџетот за здравствена заштита на Фондот за здравствено 
осигурување на РМ изнесува 22,4 милијарди денари, а расходите на крајот од 
годината изнесуваат 21,9 милијарди денари што во споредба со планираниот буџет 
изнесува 97,86%. 
Во текoт на 2013 гoдина, заеднo сo пренесените прихoди oд претхoдната гoдина, 
oстварени се прихoди вo вкупен изнoс oд 22.149 милиoни денари, oднoснo прoсечен 
месечен приход од 1.846 милиони денари. Вкупно остварените приходи во 2013 
година, во однос на 2012 година кога истите изнесувале 21.548 милиони денари, се 
зголемени за 601 милиони денари или за 2,8%.  
 
Буџет на Финдот за 2013 година во 000 денари 

 
Извор: Фонд 
 
 
Буџет на Фондот во однос на претхотна година, Буџет на РМ и БДП 

 
 
Извор: Фонд  
 
Анализирајќи го буџетот на Фондот во последните 7 години, истиот се движи од 16,4 
милијарди денари во 2007 година до 21,9 милијарди денари во 2013 година. Имено, 
со исклучок на 2009 година постои константно зголемување на средствата (во 
апсолутен износ) со кои располага Фондот. Годишните  средствата за наведените 
седум години, бележат просечен пораст од 910 милиони денари секоја година. 
Притоа, најинтензивно е зголемувањето во 2008 година од 19,5%, а следната 
година, која што беше кризна, забележан е пад од 2,4%.  
Систематизирајќи гo буџетот на Фондот, како процент од Буџетот на РМ, движењето 
во периодот 2007-2012 година е помеѓу 13,98% и 13,76%. Во 2013 година вредноста 
на овој показател е најниска од анализираните години и изнесува 12,99%.  
Истовремено, споредувајќи го буџетот на Фондот во однос на БДП, што претставува 
релевантен индикатор, повторно се констатира исклучително неповолен тренд, 
односно опаѓање на вредноста на овој индикатор. Овој идникатор во 2013 година го 
достигнува најниското ниво од последните неколку години од 4,43%.  
Највисока е вредноста во 2008 година од 4,93% кога и во апсолутен износ има 
значаен раст на средствата на Фондот. 
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Планираните приходи, согласно ребалансот на Буџетот на РМ, во ноември 2013 
година изнесуваат 22.366 милиони денари. Реализацијата на приходите во однос на 
планираните изнесува 99,03%.  
Најголемо учество во структурата на приходите на Фондот имат даночните приходи 
(придонеси од плати за социјални фондови) со 89,37%, трансферите од другите 
нивоа на власт со 8,61% и другите неданочни приходи со 2,03%. Во споредба со 
структурата во 2012 година, се утврдува раст на учеството на даночните приходи за 
1,75 %.  
Значајно е да се има предвид дека покрај придонесот од плати, за дел од 
категориите на осигуреници придонесот го уплатуваат дел од институциите на 
државата, односно: за невработените кои примаат паричен надоместок – Агенцијата 
за вработување(сега индивидуално); за осигурениците со социјални права – 
Министерството за труд и социјална политика; за пензиоерите – Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување; за „неосигурените“ – Министерството за здравство.  
 
Структура на приходите 
 

 
 
Извор: Фонд 
 
Вкупните расходи на Фондот за 2013 година изнесуваат вкупно 21.887 милиони 
денари што во споредба со претходната година претставува пораст за 450 милиони 
денари. Просечните месечни расходи во 2013 година изнесуваат 1.824 милиони 
денари.  
Планираните расходи, согласно ребалансот на Буџетот на РМ, изнесуваат 22.366 
милиони денари. Реализацијата на расходите што е во тесна врска со остварените 
приходи и истата во однос на планираните расходи изнесува 97,86%. 
 
Видови на расходи на Фондот 

 
Извор: Фонд, ДЗС 
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Од генералната поделба на расходите на Фондот на расходи од здравствена дејност 
и осигурување и функционални расходи на Фондот, 97,84% опфаќаат расходите за 
здравствена дејност и осигурување, а функционалните расходи 2,16%. Расходите за 
здравствена дејност и осигурување во 2013 година изнесуваат вкупно 21.415 
милиони денари што во однос на 2012 година е пораст за 475 милиони денари или 
за 2,27%. Најголемо учество во зголемување на оваа ставка имаат расходите за 
надоместоци од Фондот. 
 
Структура на расходите 
 

 
 
Извор: Фонд  
 
Финансиското работење и финансискиот менаџмент во институциите од јавниот 
здравствен сектор во РМ се регулирани со низа правни норми утврдени со: Законот 
за буџетите; Законот за извршување на буџетите; законите со кои се регулираат 
одделните видови на јавни приходи; Законот за придонеси од задолжително 
социјално осигурување; Законот за јавен долг;Законот за донации и спонзорства во 
јавни дејности; Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено 
осигурување. Преку овие закони директно или индиректно е уредена постапката на 
прибирање, распределување и управување со финансиските средства на 
институциите од јавниот здравствен сектор во насока на унапредување на здравјето 
и здравствената заштита на населението. А пак со нив, како што е наведено во 
законите, треба да се обезбеди: регулирано, планирано, навремено и транспарентно 
прибирање на средства; правична дистрибуција на прибраните средства во насока 
на задоволување на основните здравствени потреби на граѓаните на РМ; 
регулирано, планско, оправдано и транспарентно трошење на расположливите 
средства и обезбедување на основните здравствени услуги и надминување на 
тековните здравствени проблеми. 
Основните јавни здравствени услуги, согласно со Законот за здравствена заштита и 
Законот за здравствено осигурување, се обезбедуваат со средствата од Буџетот на 
Фондот за здравствено осигурување на РМ и Централниот буџет на РМ, односно 
буџетот на Министерството за здравство. Средствата во буџетот на Фондот за 
здравствено осигурување се обезбедуваат со наплата на средства во облик на: 
задолжителни социјални придонеси за здравство; дополнителен придонес за случај 
на повреда на работа и професионално заболување; трансфери од централниот 
буџет на РМ и учество на осигурениците. Додека пак, средствата во Централниот 
буџет на РМ (буџетот на Министерството за здравство) се обезбедуваат преку: 
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средства од основниот буџет; средства од самофинансирачки активности; средства 
од донации и средства од заеми.  
Согласно со Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено осигурување 
преку средствата прибрани во буџетот на РМ (буџетот на Министерството за 
здравство и Фондот за здравствено осигурување) на граѓаните им се обезбедуваат 
здравствени услуги во примарната, специјалистичко-консултативната и болничката 
заштита и здравствени услуги преку владините Програми за превентивна и 
куративна здравствена заштита. 
Во примарната здравствена заштита за граѓаните се обезбедуваат: здравствени 
услуги заради утврдување, следење и проверување на здравствената состојба; 
преземање на стручно-медицински мерки и постапки за унапредување на 
здравствената состојба, спречување и рано откривање на болестите и други 
нарушувања на здравјето; укажување на итна медицинска помош, вклучувајќи и 
превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно; лекување во ординација, 
односно во домот на корисникот; здравствена заштита во врска со бременост и 
породување; спроведување на превентивни, терапевтски и рехабилитациони мерки; 
превенција, лекување и санирање на болестите на устата и забите и лекови според 
листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот на кој министерот за 
здравство дава согласност. 
Во специјалистичко-консултативната здравствена заштита се обезбедуваат следниве 
здравствени услуги: испитување и утврдување на заболувањата, повредите и 
здравствената состојба; спроведување на специјализирани дијагностички, 
терапевтски и рехабилитациони постапки и протези, ортопедски и други помагала, 
помошни и санитетски справи и материјали и заботехнички средства според 
индикации утврдени со општ акт на Фондот на кој министерот за здравство дава 
согласност. 
Со болничката (краткотрајна и долготрајна) здравствена заштита се обезбедуваат 
следниве здравствени услуги: испитување и утврдување на здравствената состојба, 
лекување, рехабилитација, нега, сместување и исхрана во болнички услови; лекови 
според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот на кој министерот за 
здравство дава согласност, како и помошни материјали што служат за примена на 
лековите и санитетските и други материјали потребни за лекување; сместување и 
исхрана на придружник при неопходно придружување на дете до тригодишна 
возраст додека е на болничко лекување, но најмногу до 30 дена и обдукција на 
умрени по барање на здравствени установи.  
Со средствата од буџетот на РМ на граѓаните им се обезбедуваат следниве 
здравствени услуги за превентивна и куративна здравствена заштита: мерки и 
активности за заштита од штетното влијание врз здравјето на населението од 
гасови, бучава, јонизирачко и нејонизирачко зрачење, загаденост на водата, 
земјиштето, воздухот и храната и други штетни влијанија врз животната и работната 
средина; следење на незаразни заболувања и мерки и активности за зачувување на 
здравјето на населението; мерки и активности за откривање и спречување на 
заразни болести; обезбедување на хигиенско-епидемиолошки минимум на 
населението; превенција и лекување на заразни болести и наркоманија; мерки и 
активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето и 
леунството и заштита на доенчињата; мерки и активности за организирање и 
унапредување на крводарителството; обезбедување на трошоци за болни што се 
третираат со дијализа; обезбедување на лекови за трансплантирани болни; 
обезбедување на инсулин, цитостатици и хормон за раст; мерки и активности 
утврдени со посебни програми и итна медицинска помош. 
Во Буџетот на МЗ за 2013 година се предвидени 5.977.749 илјади денари              
Користење на средства од буџетот на МЗ се одвива според утврдена постапка. 
Имено,предлог Програмата подготвена од страна на корисниците се доставува до МЗ, 
до Секторот за Превентивна здравствена заштита, каде истата се разгледува и 
проследува до МЗ. МЗ ја доставува предлог Програмата до Министерството за 
Финансии. Понатаму по предлог на Владата на РМ се доставува до Парламентот каде 
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како составен дел на државниот буџет се прифаќа и објавува во Службен весник на 
РМ.                    
Спроведување на одобрената Програма се извршува во тековната година. 
Програмските задачи се поделени квартално. Со изработката на програмската 
задача на квартално ниво се врши фактурирање до МЗ. Во прилог на фактурата се 
доставуваат завршените работи по квартали. Од страна на МЗ се дозначуваат 
средства од претходно одобрениот буџет. Средствата се дозначуваат квартално како 
што се изработуваат и програмските задачи и фактурирањето. Мониторингот на 
извршување на програмските задачи врши МЗ во согласност со Законот за 
извршување на Буџет.    
Превентивните програми не се целосно финансирани од Буџетот на државата. 
Здравствените установи и МЗ со своите предлог Буџети, секоја година укажуваат на 
потребата од зголемување на финансиските средства за здравствена заштита на 
населението во Републиката. Дел од финансиските средстава за реализација на 
програмските задачин се обезбедуваат од приходите на Здравствените установи.  
 
Дали во РМ доволно се издвојува за здравствена заштита? 

 
Во РМ, според податоците објавени од СЗО, во периодот од 2005 до 2011 година, за 

здравство номинално се трошат во просек 434 милиони евра или реално 377 
милиони евра на годишно ниво. Реалниот трошок за здравството го покажува 

реалниот износ на потрошени средства за здравството, изземајќи го влијанието на 
инфлацијата. Што значи дека во РМ, реално на годишно ниво, за здравство се 
трошат 57 милиони евра помалку, земајќи ја предвид ерозијата на вредноста на 

средствата предизвикана со инфлацијата. При што 64% од вкупните трошоци за 
здравство се јавни буџетски трошоци, а 36% претставуваат приватните трошоци за 

здравство. Речиси целиот износ на приватни трошоци е направен со средства од 
личниот буџет на граѓаните (99%)(Графикон бр. 1). 
 

 
 
Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
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Во истиот период јавните и приватните трошоци за здравство во просек на годишно 
ниво растат за 2%. Но, доколку стапката на пораст на овие трошоци се следи 
поодделно за секоја година, може да се воочи дека приватните трошоци за 
здравство бележат прогресивен пораст, а пак јавните трошоци за здравство бележат 
континуирани осцилации, без континуирана прогресија (Графикон бр. 2). 
 

 
Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Приватните трошоци на граѓаните направени со средствата од личниот буџет за 
здравство секоја година заземаат сè поголемо учество во вкупната лична 
потрошувачка на домаќинствата. Односно, учеството на приватните трошоците за 
здравство направени од личниот буџет на граѓаните во вкупната лична 
потрошувачка секоја година расте во просек за 3%. Додека пак, трошоците за 
здравство што ги прави државата во просек секоја година учествуваат со 3% 
помалку во вкупната јавна потрошувачка (Графикон бр. 3). 
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Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Според податоците на СЗО во периодот од 2005 до 2011 година во РМ на годишно 
ниво во просек се трошат 184 евра по глава на жител (per capita) за 
здравство, или 2,76 евра за превентивна здравствена заштита, што е 
занемарувачка вредност во однос на тоа колку, за превентивна здравствена 
заштита, издвојуваат земјите на OECD. Секој граѓанин од личниот буџет во текот 
на една година, во анализираниот период, потрошил во просек 67 евра за здравство. 
А пак во истиот период, државата троши во просек 117 евра по глава на жител за 
здравство и здравствена заштита (Графикон бр. 4). 
 

 
Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Доколку трошоците за здравство се разгледуваат од аспект на нивното учество во 
вредноста на остварениот бруто домашен производ на РМ, тогаш се воочува дека 
вкупните трошоци за здравство секоја година, во периодот од 2005 до 2011 
година, во просек претставуваат 7% од вредноста на остварениот бруто 
домашен производ на РМ (БДП). Аналогно на тоа, јавните трошоци за здравство 
претставуваат во просек 5%, а пак приватните трошоци 2% од остварениот БДП на 
годишно ниво. Гледано од аспект на годишната апсолутна стапка на пораст, во РМ 
БДП расте поинтензивно во однос на порастот на вкупните трошоци за здравство. Па 
така во анализираниот период износот на остварениот БДП на РМ секоја 
година расте во просек за 6%, што претставува 4 процентни поени повеќе 
од порастот на вкупните трошоци за здравство, што изнесуваат2% (Графикон 
бр. 5). 
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Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Средствата со кои се финансира функционирањето на јавниот здравствен сектор во 
РМ се обезбедени од два извори и тоа: буџетот на Фондот за здравствено 
осигурување на РМ и буџетот на Министерството за здравство на РМ. Според 
податоците на СЗО, во периодот од 2005 до 2011 година од буџетот на ФЗОМ за 
оваа намена се потрошиле во просек 234,8 милиони евра на годишно ниво, 
а пак од буџетот на МЗ се потрошиле 5,9 милиони евра.  
Од централниот буџет на РМ (буџетот на централната влада без јавните фондови) за 
здравството, како функција на централниот буџет, секоја година се алоцира 
и се троши во просек 3% од вкупните средства во буџетот. Со оваа динамика 
на распределба на средствата од централниот буџет, здравството претставува 
функција на централниот буџет за која се алоцираат и се трошат најмалку средства. 
Односно, за здравство од централниот буџет се алоцираат и се трошат помалку 
средства во однос на културата, одбраната, општите јавни служби, јавениот ред и 
мир, образованието, социјалната заштита и економските работи (Графикон бр.  
6). 
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Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Во периодот од 2005 до 2011 година, според податоците на СЗО, од вкупните 
буџетски расходи (1,854 милиони евра), 12,9% или 240,7 милиони евра се 
трошат за функционирање на јавниот здравствен сектор на годишно ниво 
(Графикон бр. 7). 
 

 
 
 
Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Најголем износ на средства од буџетот на РМ се наменуваат за здравствено 
осигурување на пензионирани лица (средства потрошени од буџетот на Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување), кои во просек на годишно ниво 
претставуваат 20% од вкупно наменетите средства од државниот буџет за 
здравство. Понатаму следуваат средствата наменети за: куративна здравствена 
заштита (10%), капитални расходи (9%), здравствено осигурување на невработени 
(8%) и надомест за породилно отсуство (5%). За другите намени државата троши 
незначителен износ на средства (Графикон бр. 8). 
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Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Од буџетот на Министерството за здравство и Фондот за здравствено  
осигурување на РМ во периодот од 2005 до 2012 година најмногу средства се 
потрошени за стоки и услуги (74% од вкупно направените трошоци од државниот 
буџет за здравство). Остатокот од средствата се потрошени за: купување на опрема 
и градење на објекти (9%); обезбедување на социјални бенефиции (8%); и 
покривање на здравствено осигурување на невработените (7,5%) (Графикон бр. 9). 
 

 
 
Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
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Во периодот од 2005 до 2012 година, според податоците во Завршната сметка на 
буџетот на РМ, 91,5% од потрошените буџетски средствата во здравството се 
обезбедени од јавни фондови ; 7% од основниот буџет на РМ; 2% од заеми 
и донации и 1% од самофинансирачки активности. 
Според СЗО во периодот од 2005 до 2011 годинана годишно ниво во просек се 
трошат 5,6 милиони евра обезбедени од надворешни извори, што во просек 
претставуваат 2% од вкупните јавни трошоци за здравство. Износот на средствата 
обезбедени од надворешни извори претставува 3 евра по жител.  
Најголема стапка на пораст во периодот од 2005 до 2012 година бележат 
средствата обезбедени преку заеми и донации. Во јавниот здравствен буџет 
средствата обезбедени преку кредити секоја година се зголемуваат во просек за 
62%, додека пак средствата обезбедени во облик на донации секоја година растат 
за 42%.  
Средствата обезбедени од основниот буџет на државата бележат пораст од 7% на 
годишно ниво, средствата обезбедени преку фондовите не бележат значајни 
промени, а пак средствата обезбедени преку самофинансирачки активности 
значително опаѓаат (Графикон бр. 12). 
 
 
 

 
 
Извор:Сите сме луѓе:секому здравствена заштита без разлика на етничката 
припадност:состојбата во однос на здравјето, здравствената заштита и правото на 
здравје помеѓу Ромите во Република Македонија 
 
Според податоците презентирани во Завршната сметка на буџетот на РМ во периодот 
од 2009 до 2012 година за промовирање и за развој на здравствениот сектор од 
донации и грантови се потрошени 2 милиони евра. Додека пак, во истиот период е 
остварена странска помош во износ од 27,7 милиони евра. Најголем износ на 
донации во централниот буџетот за здравство во овој период се обезбедени од 
страна на проект ХОПЕ (16,4 милиони евра) во облик на опрема, лекови и потрошен 
медицински материјал. Во истиот период преку грантови во централниот буџет за 
здравство се обезбедени 7 милиони евра, од Глобалниот фонд за борба против 
СИДА, туберкулоза и маларија (5,6 милиони евра) и холандската влада (ОРИО-
грантот во износ од 487.250,00 евра). 
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Според информациите содржани во Завршната сметка на буџетот на РМ, во буџетот 
за здравство од 2009 до 2012 година се потрошени 14 милиони евра обезбедени 
преку кредити.  
Заклучни согледувања:  

• На економските анализи во здравството не им е посветено доволно внимание. 
Се смета дека тие се од споредно значење за работењето на здравствените 
установи. Потребно е исполнување на основните предуслови, унапредување 
на материјално-финансиската евиденција во здравството на ниво на 
одделенија и лаборатории. Ова ќе ги овозможи сите економски анализина на 
ниво на одделенија и лаборатории, што е од големо значење за алокација на 
ресурсите, подобрување на искористеноста на капацитетите и финансиско 
следење на искористеноста. 

• Подобрување на евиденциите во здравството ќе ја овозможат и пресметката 
на рентабилноста со изработка на графикон на рентабилноста. Преломната 
точка на рентабилноста всушност претставува точката над која здравствената 
устанува работи рентабилно, односно остварува профит.  

• Исто така, подобрување на евиденциите во здравството ќе овозможат 
пресметување на продуктивноста во работењето на здравствените установи и 
можноста за подобрување на истата. 

• Евиденциите ќе овозможат и примена на методи за  економска евалуација во 
здравството. За примената на овие методи од големо значење е воведувањето 
на интегрираниот информатички систем. 

Препораки: 
 

• Да се унапреди материјално финансиската евиденција во болниците и другите 
здравствени установи со водење на материјално и финансиско книговодство 
на ниво на одделенија и лаборатории; 

• Да се започне со примена на методот на пресметување на индексот на 
ефикасноста во работењето на здравствените установи; 

• Да се започне со анализи и пресметување на рентабилноста и продуктивноста 
во работењето на здравствените установи; 

• Да се создадат услови за примаена на економските методи за евалуација во 
здравствените установи, со подобрување на евиденциите во здравствената 
статистика. 

• Преку економски анализи тековно да се следат трошоците и резултатите од 
работењето, со што ќе се овозможи благовремена интервенција за 
одбегнување на загубите и постигнување на  позитивни финансиски 
резултати во работењето. 
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МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. МОРБИДИТЕТ ВО АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКАТА 
ДЕЈНОСТ  
 
• Вкупниот број на регистрирани заболувања во амбулантно-поликлиничката 

дејност во Република Македонија за дејностите општа медицина каде е опфатена 
популација на возраст од 20 години и повеќе, здравствена заштита на деца од 0-
6 години, здравствена заштита на училишни деца и младина од 7-14 години и 
здравствена заштита на жени постари од 15 години во 2013 година во однос на 
1991 година е зголемен за 57,5% односно за повеќе од половина. Индексот во 
Република Македонија во 2013 година 2013/1991 година е 157,5, а индексот 
2013/2012 е 104,9. 

• Во Република Македонија во 2013 година се регистрирани 4479273 случаи на 
лекувани болни во амбулантно-поликлиничката дејност.  

• Во Табела 58 прикажан е вкупниот амбулантно поликлинички морбидитет во 
Република Македонија по општини и дејности за 2013 година. 

• Стапката на 10 000 жители на амбулантно-поликлинички морбидитет од 
13945,9%оо во 1991 година, 19223,4%оо во 2009 година, 18345,5%оо во 2010 
година, зголемена e на 20443,1%оо во 2011 година, 20726,5%оо во 2012 година 
и 21733,0 во 2013. Трендот има тенденција на пораст (Дијаграм 1). 

                
Дијаграм 1 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија, 2014 
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СТРУКТУРА НА ПЕТ НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА ВО АМБУЛАНТНО 
ПОЛИКЛИНИЧКИOT  МОРБИДИТЕТ ПО ДЕЈНОСТИ И СУБТОТАЛИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2013 ГОДИНА
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респираторниот 
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Болести на 
циркулаторниот 
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Болести на 
дигестивниот 
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генитоуринарнио

т систем 7,7%

 
Вкупно по дејности во Република Македонија во текот на 2013 година во утврдениот 
амбулантно - поликлинички морбидитет според групи на болести, на прво место по 
субтотали се болестите на респираторниот систем со учество од 24.0%  и стапка од 
5225,4 заболени на 10 000 жители. На второ место со 14.9% се болестите на 
циркулаторниот систем со стапка од 3229,8%оо, на трето со 8.4% фактори што 
влијаат на здравствената состојба и контакт со здравствените служби и стапка од 
1832,8%оо, на четврто место е групата болестите на генитоуринарниот систем со 
7,7% и стапка од 1666,0%оо и на петто место болести на дигестивниот систем со 
5,7% во вкупниот амбулантно поликлинички морбидитет и стапка од 1247,4 
заболени на 10 000 жители (Дијаграм 2). Од 2011 година до 2013 година во првите 
пет најчести групи на болести вкупниот амбулантно – поликлиничкиот морбидитет се 
зголемува.                           
 
Дијаграм 2 
 

  
Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија, 2014 
 
 
 
 
2. БОЛНИЧКИ  МОРБИДИТЕТ 
 
Од податоците во табелите за лекувани болни во болничко – стационарната дејност 
во Република Македонија добиени од болничките установи на подрачјата кои ги 
покриваат центрите за јавно здравје, направена е анализа и констатирано е 
следното: 

• Намалување на бројот на лекуваните болни во болничко-стационарната 
дејност во 2013 во однос на 2012 година за 2% и тоа кај следните групи на 
болести: 

 
-   одредени инфективни и паразитски болести за 11,2%; 
- неоплазми за 8,7%;  
- болести на крвта и крвотворните органи за 0,1%; 
- болести на циркулаторниот систем за 1,2%; 
- одредени состојби во перинатален период за 17,4%; 
- повреда, труење и други одредени последици и 

                  од надворешни причини за 1,3%. 
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Табела 1. Лекувани болни и остварени болнички денови по групи на болести  
                во Р.М., 2012 и 2013 – индекс 2013/2012 
 
 

ГРУПИ НА БОЛЕСТИ И СОСТОЈБИ ПО 
МИК-10 

 
 

Лекувани болни 
Индекс 
2013/12 

@eni 
Индекс 
2013/12 2012 2013 2012 2013 

ВКУПНО 247582 252573 102,0 2603757 2309641 88,7 
1. Одредени инфективни и 
паразитски болести 
(А00-Б99) 

8719 7745 88,8 73609 82678 112,3 

2. Неоплазми (C00-D48) 33279 30383 91,3 212861 353480 166,1 
3. Болести на крвта и крвот.орг.и 
одр.заб.што го зафаќаат имуниот с-
ем (D50-D89) 

3765 3762 99,9 27896 37433 134,2 

4. Ендокрини,нутритивни и 
метаболични болести (Е00-Е90) 

6126 6194 101,1 43082 36758 85,3 

5. Душевни растројства и растројства 
во обноските 
(F00-F99) 

6398 6867 107,3 952433 451105 47,4 

6. Болести на нервниот систем (G00-
G99) 

4835 4943 102,2 57260 74103 129,4 

7. Болести на окото и на аднексите 
(Н00-Н59) 

4294 5985 139,4 14706 14748 100,3 

8. Болести на увото и на мастоидниот 
израсток 
(Н60-Н95) 

1860 1899 102,1 12290 12317 100,2 

9. Болести на циркулаторниот систем 
(I00-I99) 

33083 32673 98,8 270983 236584 87,3 

10. Болести на респираторниот 
систем (J00-J99) 

38022 41576 109,3 258790 284555 110,0 

11. Болести на дигестивниот систем 
(К00-К93) 

22214 23492 105,8 118640 124403 104,9 

12. Болести на кожата и на 
поткожното тикво 
(L00-L99) 

3880 4456 114,8 24567 30020 122,2 

13. Болести намускулноскелетниот 
систем и на сврзното ткиво (М00-
М99) 

11078 11642 105,1 118522 123616 104,3 

14. Болести на генитоуринарниот 
систем (N00-N99) 

20849 23518 112,8 120782 158892 131,6 

15. Бременост,породување и 
пуерпериум (О00-О99) 

17745 15703 88,5 70580 61181 86,7 

16. Одредени состојби што 
настануваат во перинаталниот 
период (Р00-Р96) 

1025 847 82,6 9639 7641 79,3 

17. Конгенитални 
малформации,деформации и 
хромозомски ненормалности (Q00-
Q99) 

2185 2194 100,4 12033 12115 100,7 

18. Симптоми,знаци и ненорм.кл.и 
лабор.наоди, некласифиц.на 
др.место (R00-R99) 

5731 6095 106,4 25707 27381 106,5 

19. Повреда, труење и др.одредени 
последици од надворешни причини 
(Ѕ00-Т98) 

13297 13118 98,7 101735 97387 95,7 

20. Фактори што влијаат на 
здрав.состојба и контакт со 
здрав.служби (Z00-Z99) 

9197 9481 103,1 77642 83244 107,2 

Извор: Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 2014 

 
• Зголемување на Мб/10 000 жители  во 2013 во однос на 2012г за 1.7%, 

од   1202.7 болни на 10000 жители во 2012 на 1223.7 во 2013 година и тоа 
кај следните групи на болести: 

- Ендокрини болести од 29,8%оо на 30%оо; 
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- душевни растројства од 31,1%оо на 33,3%оо; 
- болести на нервниот систем од 23,5%оо на 23,9%оо; 
- болести на окото и на аднексите од 20,9%оо на 29%оо; 
- болести на респираторниот систем од 184,7%оо на 201,4%оо; 
- болести на дигестивен систем од 107,9%оо на 113,8%оо; 
- болести на мускулноскелетен систем од 53,8%оо на 56,4%оо; 
- болести на кожата од 18,8%оо на 21,6%оо; 
- болести на генитоуринарниотсистемод101,3%оо на 113,9%оо. 

 
Но, кај некои групи на болести се забележува намалување на стапката на 
морбидитетот како на пример кај: 
 

- инфективни и паразитски болести од 42,4%оо на 37,5%оо; 
- неоплазмите од 161,7%оо на 147,2%оо; 
- болести на крвта и крвотворните органи од 18,3%оо на 18,2%оо; 
- болести на циркулаторниот систем од 160,7%оо на 158,3%оо; 
- состојби во перинаталниот период од 438,6%оо на 366,1%оо; 
-   повреда, труење и други одредени последици  
    од надворешни причини од 64,6%оо на 63,6%оо и т.н. 

 
 

В купно регистриран Мб /10000 в о Р.М., период 2005-2013
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Извор: Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 2014 
 

 
 
На дијаграмот е даден приказ на вкупно регистрираниот морбидитет во период 2005-
2013 година. 
Се забележува перманентен тренд на пораст на МБ/10000 од 893.7 во 2005 на 
1233.4 во 2011 година, а потоа пад на 1202.7 во 2012 и повторно благ пораст во 
2013 година на 1223.7. 
 
Од табелата во која се прикажани лекувани болни по пол, се забележува дека во 
морбидитетот на лекувани мажи доминираат болести на респираторен систем 
(211.2%oo); болести на циркулаторниот систем (178.3%oo); неоплазми (139.1%oo); 
болести на дигестивен систем (126%oo) и т.н. 
Во морбидитетот на лекувани жени доминираат болести на респираторен систем 
(191.6%oo); неоплазми (155.4%oo); болести на генитоуринарниот систем 
(150.7%oo); болести на циркулаторен систем (138.2%oo); болести на дигестивен 
систем (101.5%oo) и т.н. 
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Табела 2. Болнички морбидитет (Мб/10000) по групи на болести според пол на  
                лекуваните болни во болничко-стационарната дејност во  
                Р.Македонија, 2013  
 

ГРУПИ НА БОЛЕСТИ И СОСТОЈБИ ПО 
МИК-10 

 
 

Vkupno Ma`i @eni 

Broj Mb/10000 Broj Mb/10000 Broj Mb/10000 

ВКУПНО 252573 1223,7 116610 1127,8 135963 1320,0 
1. Одредени инфективни и 
паразитски болести 
(А00-Б99) 

7745 37,5 4443 43,0 3302 32,1 

2. Неоплазми (C00-D48) 30383 147,2 14381 139,1 16002 155,4 
3. Болести на крвта и крвот.орг.и 
одр.заб.што го зафаќаат имуниот с-
ем (D50-D89) 

3762 18,2 1588 15,4 2174 21,1 

4. Ендокрини,нутритивни и 
метаболични болести (Е00-Е90) 

6194 30,0 2746 26,6 3448 33,5 

5. Душевни растројства и растројства 
во обноските 
(F00-F99) 

6867 33,3 3482 33,7 3385 32,9 

6. Болести на нервниот систем (G00-
G99) 

4943 23,9 2448 23,7 2495 24,2 

7. Болести на окото и на аднексите 
(Н00-Н59) 

5985 29,0 2719 26,3 3266 31,7 

8. Болести на увото и на мастоидниот 
израсток 
(Н60-Н95) 

1899 9,2 850 8,2 1049 10,2 

9. Болести на циркулаторниот систем 
(I00-I99) 

32673 158,3 18437 178,3 14236 138,2 

10. Болести на респираторниот 
систем (J00-J99) 

41576 201,4 21842 211,2 19734 191,6 

11. Болести на дигестивниот систем 
(К00-К93) 

23492 113,8 13032 126,0 10460 101,5 

12. Болести на кожата и на 
поткожното тикво 
(L00-L99) 

4456 21,6 2351 22,7 2105 20,4 

13. Болести на мускулноскелетниот 
систем и на сврзното ткиво (М00-
М99) 

11642 56,4 4063 39,3 7579 73,6 

14. Болести на генитоуринарниот 
систем (N00-N99) 

23518 113,9 7992 77,3 15526 150,7 

15. Бременост,породување и 
пуерпериум (О00-О99) 

15703 300,2   0,0 15703 152,5 

16. Одредени состојби што 
настануваат во перинаталниот 
период (Р00-Р96) 

847 366,1 476 4,6 371 3,6 

17. Конгенитални 
малформации,деформации и 
хромозомски ненормалности (Q00-
Q99) 

2194 10,6 1145 11,1 1049 10,2 

18. Симптоми,знаци и ненорм.кл.и 
лабор.наоди, некласифиц.на 
др.место (R00-R99) 

6095 29,5 3021 29,2 3074 29,8 

19. Повреда, труење и др.одредени 
последици од надворешни причини 
(Ѕ00-Т98) 

13118 63,6 7895 76,4 5223 50,7 

20. Фактори што влијаат на 
здрав.состојба и контакт со 
здрав.служби (Z00-Z99) 

9481 45,9 3699 35,8 5782 56,1 

 
Извор: Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 2014 
 

• намалување на бројот на остварените болнички денови за 11.3% во 
2013 во споредба со 2012г.  

• намалување на просечното траење на лекување во 2013 г. на 9.1 од 
10.5 дена во 2012 година  
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Референци: 
 
1. Центри за jавно здравjе - 10 Табеларни прегледи со податоци за болнички 
морбидитет за 2012 и 2013 година, 2014 година 
2. Институт за jавно здравjе. Анализа на болнички морбидитет во Република 
Македониjа во 2012 и 2013 година. Институт за jавно здравjе, Скопjе, 2014 
 
 
 
ВЛИЈАНИЕ НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА 
СРЕДИНА ВРЗ ЗДРАВЈЕТО 
 
 

1. АНАЛИЗА ЗА ПРОЦЕНКАТА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 
РИЗИК ОД ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ И ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК И КВАЛИТЕТ НА ПОВРШИНСКИ 
ВОДИ 

 
 

Легислативна рамка на делокруг на Центрите за јавно здравје 
 

Центрите за јавно здравје во согласност со Националната годишна програма за јавно 
здравје во Република Македонија за 2013 година, Службен весник на РМ бр. 4/13 
вршеле континуиран мониторинг и евалуација на санитарно-хигиенската состојба на 
водоснабдувањето на населението, на објектите за водоснабдување и на 
безбедноста (квалитетот и здравствената исправност) на водите за пиење, како и 
водите од здравствен аспект за капење и рекреација на териториите кои 
административно ги покриваат. 
 
Исполнувањето на програмските задачи се одвиваше преку: 
• вршење санитарно-хигиенски увиди над објектите за водоснабдување, 

заштитните зони на водозафатите, над извориштата и нивната околина; 
• земање примероци вода за пиење за лабораториска анализа и евалуација на 

безбедноста на водата за пиење; 
• следење, спроведување и предлагање мерки за обезбеденост на снабдувањето 

на населението со безбедна вода за пиење. 
 
Извршени увиди и земени примероци води за пиење кај градските населби 
во Република Македонија за 2013 година 

 
Анализата на податоците од водоснабдувањето на градските населби покажува дека 
санитарно-хигиенската состојба на објектите за водоснабдување и здравствената 
исправност на анализираните примероци вода генерално задоволува, односно е во 
граница на очекуваното, во споредба со претходните години.  Со оваа анализа се 
опфатени 32 градски населби со 1.290.000 жители. Земени се и испитани вкупно 
7.364 примероци за бактериолошка и физичко-хемиска анализа во лабораториите на 
Центрите за јавно здравје во обем на т.н. основна анализа (табела бр. 1). Најчеста 
причина за неисправни наоди во физичко-хемиската анализа се должи на отсуство 
на резидуален хлор и зголемена матност но не и од примероците вода од 
водоводната мрежа. Вкупен број на неисправни примероци според физичко-
хемиската анализа се 407 или 5,53%. Бактериолошка неисправност е констатирана 
кај 2,99% од испитаните примероци или во апсолутен износ 220 примероци (график 
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бр. 1). Неисправните примероци се должат на наод на одредени патогени 
микроорганизми но во сировата вода, не и во водата која се доставува до крајните 
потрошувачи која е микробиолошки безбедна за употреба. 
Анализата на резултатите за здравствената исправност на водата за пиење во 
периодот од 2002-2013 година покажува дека процентот на неисправни примероци 
според физичко-хемиска анализа се движи од 3,4-7,6%, додека процентот на 
неисправни примероци според бактериолошката анализа се движи од 0,8-2,99% 
(график бр. 1). Од графикот 1 јасно се гледа дека не постојат поголеми варијации и 
отстапувања во добиените резултати во текот на десетгодишниот период. Мора да се 
напомене дека процентот на неисправни примероци во однос на физичко-хемиската 
анализа главно се должи на отсуство или намалена содржина на резидуален хлор во 
водата за пиење под пропишаните вредности во Правилникот за безбедност на 
водата (Сл. весник на РМ бр. 46/08) или во однос на параметарот матност особено во 
Прилеп, Тетово, Гостивар, Велес, и Битола. Состојбата е слична со претходната 
година во однос на овој параметар, заради што е во тек изградба на нова постројка 
за пречистување на водата за пиење од изворот Вруток за град Гостивар.  
 
Табела бр. 1 Број на увиди и анализирани примероци вода за пиење од      
                      градските водоводи во Република Македонија за 2013  година 
 

Република 
Македонија БРОЈ НА: 

Број на извршени лабораториски анализи  
по примероци: 

Физичко-хемиски 
анализи 

Бактериолошки 
анализи 

Вкупно: 
ЖИТЕЛИ УВИДИ 

ПРИМЕ-
РОЦИ 

ВКУПНО неисправни ВКУПНО неисправни 

1 290 
000 

136 7364 7364 
број % 

7362 
Број % 

407 5,53 220 2,99 
 

 
График  бр. 1 Структура на здравствената исправност на примероците вода   
                        за пиење за  период од 2002-2013 година 
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• Највисок процент на неисправни физичко-хемиски резултати се регистрирани 

во Валандово со 52,4% главно заради намалена содржина на резидуален хлор во 
водата за пиење или комплетно отсутво на резидуален хлор, Гостивар заради 
зголемена матност (28,7%), како и Битола каде заради истиот параметар биле 
неисправни 17% од примероците. 

• Највисок процент на неисправни бактериолошки резултати се регистрирани 
во Кочани (19,4%) и Тетово (17%), сирова вода, додека хлорираната вода од 
водоводната мрежа била 100% исправна. Неисправните примероци се должат на 
зголемен најверојатен број на колиформни бактерии (MPN), како и наод на 
Еnterococcus и Escherichia coli во сировата вода. За сите неисправни примероци 
вода за пиење редовно е известувана Агенцијата за храна и ветеринарство. 
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Реализирани увиди и примероци вода за пиење кај селските населени места 
во Република Македонија за 2013 година 
 
• На табела бр. 2 е прикажана дистрибуцијата на извршените анализи на 

примероци вода во селските населби во Република Македонија за 2013 година. 
Податоците за водоснабдување на селските населби се селектирани во однос на 
тоа дали се приклучени на градските водоводи, или се снабдуваат од сопствен 
водовод, или од локални објекти (бунари, пумпи, селски чешми, кладенци, сл).  

• Од евалуацијата на податоците од извештаите на Центрите за јавно здравје за 
2013 година се констатира следнава состојба: 

- на градските водоводни системи се приклучени околу 197.593  жители. 
Извршени се 126 санитарно-хигиенски увиди и земени се вкупно 1501 
примероци. Во однос на физичко-хемиската исправност констатирани се 13,06% 
неисправни примероци од вкупно анализирани 1501 примероци вода, главно 
заради зголемена матност, како и отсуство или намалена содржина на 
резидуален хлор во водата за пиење или зголемена потрошувачка на KMnO4, 
додека од анализираните 1501 примероци вода за бактериолошките параметри, 
неисправни се 18,72% од вкупниот број примероци.  

 
Табела бр. 2 Број на примероци и увиди кај селските населени места во    
                      Република Македонија за 2013 година 
 

 
ВИД НА 

ОБЈЕКТИ 
 

 
 

БРОЈ НА: 

Број на извршени лабораториски анализи по 
примероци: 

Физичко-хемиски 
анализи 

Бактериолошки 
анализи 

вкупно неисправни вкупно неисправни 
села жители увиди примеро

ци  број % Број % 
Села на 
градски 
водовод 

231 197 593 126 1501 1501 196 13,0
6 

1501 281 18,72 

Села со 
сопствен 
водовод 

837 450 886 835 5159 5159 1416 26,9
6 

5069 1266 24,97 

Села со 
др. 
видови 
објекти 

319 120 460 245 1615 1552 321 20,6
8 

1615 669 41,42 

ВКУПНО 1387 768 939 1206 8275 8212 1933 23,5
4% 

8185 2216 27,0
7% 

 

-   450.886 жители се снабдуваат со вода за пиење од водоводи во селските населби 
кои користат сопствено извориште и самите стопанисуваат со објектите. Во тие села 
се извршени вкупно 835 санитарно-хигиенски увиди и земени се вкупно 5.159 
примероци вода за пиење, од кои 1.416 биле неисправни или 26,96% од вкупниот 
број анализирани примероци во однос на физичко-хемиски параметри, а најмногу 
заради отсуство на резидуален хлор и зголемена матност. Микробиолошката анализа 
покажала дека неисправни се 1.266 примероци, или 24,97% од вкупниот број. 

-  локалните водоснабдителни објекти (бунари, пумпи, селски чешми, кладенци) 
сеуште се во употреба како главен извор на вода за пиење за околу 120.460 жители. 
Во тие села се извршени вкупно 245 увиди и земени се 1552 примероци вода за 
пиење за физичко-хемиска анализа, од кои 321 (20,68%) се неисправни во однос на 
физичко-хемиски параметри, а најмногу заради отсуство на резидуален хлор, 
зголемена матност и зголемена содржина на нитрати. Од земените 1615 примероци 
вода за анализа на бактериолошката исправност се утврдило дека 669 примероци не 
одговараат на нормативите, или 41,42% од анализираните примероци. Всушност 
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овој начин на водоснабдување е епидемиолошки несигурен поради високиот 
процент на бактериолошки загадени води за пиење.  

Во сегментот на водоснабдувањето со здравствено исправна вода за пиење во 
континуитет се провлекуваат пропустите од типот на недефинирани заштитни зони 
околу извориштата на вода за пиење, непостоење на соодветна опрема за 
пречистување и дезинфекција на водата и несоодветно стручно одржување. Дадени 
се препораки до општините кои стопанисуваат со објектите за водоснабдување да се 
врши одржување на каптажите, резервоарите и водоводната мрежа, како и 
континуирана дезинфекција на водата за пиење. Затоа постои висок процент на 
бактериолошки неисправни примероци кај локалните водоснабдителни објекти 
(41,42%). За сите неисправни примероци вода за пиење редовно е известувана 
Агенцијата за храна и ветеринарство. Започнато е со функционирање на јавно-
здравствените совети во сите општини во Република Македонија со една од целите 
за подобрување на пристапот на население до безбедна вода за пиење и 
намалување на процентот на неисправни примероци вода од бактериолошки аспект 
со воведување на редовна дезинфекција (хлорирање) на водата во водоводите во 
селските населби кои користат сопствено извориште. 

 

Реализирани увиди и примероци вода за пиење по Центри за јавно здравје 
за 2013 година кај викенд населби, хотелско-угостителски и туристички 
објекти, од сопствено извориште 
 
Центрите за јавно здравје помеѓу другите објекти вршат здравствен надзор и над 
водоснабдувањето во викенд-населбите, во хотелско-угостителски и туристички 
објекти кои имаат сопствен водоснабдителен објект.  
Евидентирани се вкупно 62 објекти, извршени се 56 санитарно-хигиенски увиди, 
земени се вкупно 292 примероци вода за пиење, при што 15,75% се здравствено 
неисправни од анализираните примероци во однос на физичко-хемиска анализа. 
Бактериолошката анализа покажа дека 14,04% се бактериолошки контаминирани, 
односно имаат зголемен број на колиформни бактерии од фекално потекло во 100 
ml, наод на E. coli и Proteus. Извршените увиди и лабораториските наоди укажуваат 
на следните состојби: 
• во најголемиот број објекти не се формирани зоните на санитарна заштита околу 

водозафатите согласно важечкиот Правилник за начинот на определување и 
одржување на заштитни зони околу изворите на вода за пиење (Сл. весник на 
СРМ бр. 17/83); 

• во најголем број на овие објекти водата не се дезинфицира, а доколку и се врши 
вообичаено со хлорни препарати, тоа се врши нерамномерно и нередовно; 

• одржувањето на овие објекти е во надлежност на работната организација која 
стопанисува со туристичко-угостителските објекти, при што во голем број на 
случаи нема соодветни стручни кадри од кои произлегуваат бројни санитарно-
технички недостатоци на објектите за водоснабдување. 

 
 
Реализирани увиди и анализирани примероци вода за пиење од локални 
водоснабдителни објекти за работни организации 

 
• Опфатени вкупно 131 објекти од кои најголем дел припаѓаат на прехранбената 

индустрија. Испитани се вкупно 948 примероци вода од овие објекти и извршени 
се 113 теренски увиди. Бројот на неисправни примероци кај физичко-хемиските 
анализи изнесува 73 или 7,76% од вкупно анализираните примероци, додека 
бактериолошка контаминација е утврдена се кај 146, односно 15,4% од 
примероците.   

• Според утврдената фактичка состојба од увидите извршени над овие објекти 
констатирани се најчестите недостатоци: 
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• не се формирани зоните на санитарна заштита околу водозафатите согласно 
важечкиот Правилник за начинот на определување и одржување на заштитни 
зони околу изворите на вода за пиење (Сл. весник на СРМ бр. 17/83); 

• непостоење на опрема за дезинфекција на водата за пиење, а доколку постои 
истата нередовно и неправилно се користи; 

• недоволно стручно одржување на водоснабдителните објекти поради недостаток 
на соодветни квалификувани стручни кадри. 

 
 
Извршени увиди и анализирани примероци вода за пиење од објекти/води 
со посебни својства (минерални, лековити и сл.) 
 
Центрите за јавно здравје вршат здравствен надзор над објектите кои имаат посебни 
својства - природни минерални, термални, лековити и сл. Во текот на 2013 година со 
здравствен надзор беа опфатени 33 објекти, од кои се земени по 199 примероци за 
физичко-хемиска и бактериолошка анализа. Во однос на неисправноста кај 
анализираните примероци за физичко-хемиска анализа констатирани се 45 
неисправни примероци или 23,61% од вкупниот број. Кај бактериолошките анализи 
неисправни примероци има 23 или 11,56% од вкупниот број. 
 
Лабораториски анализи на вода за пиење и увиди на локални јавни 
водоснабдителни објекти вон населените места  
(чешми, бунари, извори и др.) 

 
Во текот на 2013 година Центрите извршиле надзор на 228 јавни објекти на 
водоснабдување од локално значење вон населени места, при што се земени и 
анализирани 493 примероци вода за физичко-хемиска анализа и 494 примероци за 
микробиолошка анализа. Од тој број неисправни физичко-хемиски наоди биле 89 
или 18,05% во однос на вкупниот број, а бактериолошки неисправни наоди биле 
констатирани кај 153 примероци или 30,97% од вкупниот број, што значи дека 
повеќето од овие објекти се слабо одржувани. При тоа извршени се 132 санитарно-
хигиенски увиди за констатација на фактичката состојба и присуството на 
потенцијални загадувачки објекти.    
Во текот на 2013 година Центрите извршиле надзор на 74 јавни објекти на 
водоснабдување од локално значење во населени места, при што се земени и 
анализирани 340 примероци вода за физичко-хемиска и микробиолошка анализа. Од 
тој број неисправни физичко-хемиски наоди биле 23 или 6,76% во однос на 
вкупниот број, а бактериолошки неисправни наоди биле констатирани кај 85 
примероци или 25% од вкупниот број, што значи дека повеќето од овие објекти се 
слабо одржувани. При тоа извршени се 35 санитарно-хигиенски увиди за 
констатација на фактичката состојба и присуството на потенцијални загадувачки 
објекти.    
 
Здравствена исправност на водата за пиење во Република Македонија 
 
Податоците обезбедени од Центрите за јавно здравје во Републиката за 2013 година 
укажуваат дека 1 290 000 жители т.е 62,65% од популацијата во Републиката се 
снабдува со вода за пиење од централни водоснабдителни системи, управувани од 
јавни комунални претпријатија кои ги исполнуваат законските обврски во однос на 
обезбедување и контрола на здравствената исправност на водата за пиење. 
Останатите се снабдуваат на следните начини: 
197.593 жители (9,6%) се приклучени на градски водоводи. 
450.886 жители (21,9%) во селските населби се снабдуваат од локални јавни 
водоснабдителни системи, со кои не стопанисува секогаш јавно претпријатие. 
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120.460 жители (5,8%) се снабдуваат со вода за пиење од локални водоснабдителни 
објекти (јавни чешми, бунари, извори, пумпи и други индивидуални 
водоснабдителни објекти). 
-Извршени се 1156 санитарно-хигиенски увиди на јавни водоснабдителни објекти во 
селските населби (села со сопствен водовод и села со други видови на објекти), 
анализирани се вкупно 6774 примероци вода за физичко-хемиска анализа и 6684 за 
бактериолошка анализа. Од вкупниот број анализирани примероци неисправни биле 
25,64% во однос на физичко-хемиската анализа, како и 28,95% во однос на 
микробиолошките анализа.  
 
 
График бр.2 Пристап на населението во РМ до вода за пиење 
 

 

 
 
Извор: Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 2013 

  
 
Со изготвувањето на републичкиот компјутерски програм (1996 година), за 
издавање на лабораториски наоди (РКП), од извршени анализи на примероци вода 
за пиење (физичко-хемиски и бактериолошки), согласно методологијата за примена 
на матични броеви во компјутерскиот систем во Центрите за јавно здравје е 
создадена основа за целосна здравствена евиденција на објектите за 
водоснабдување со вода за пиење кои се под здравствен надзор - за територијата на 
целата Република. Со РКП се опфатени примероците во обем за следните видови 
анализи: основни, периодични и студиско - истражни работи; РКП е дополнет и со 
дел кој ги опфаќа површинските води кои се од здравствен интерес - води за пиење, 
води за капење, за спорт и рекреација, како и води кои можат да се користат во 
производство и промет на храната.  
Приказот на целокупната активност на Центрите во полето на здравствената 
исправност на водата за пиење овозможува споредба на микробиолошката и 
физичко-хемиската исправност на водата во зависност од видот на 
водоснабдителните објекти и бројот на жители кои се снабдуваат со вода. Кај 
градските водоводи микробиолошки неисправни се 2,99%, кај примероци вода од 
водоводната мрежа во селските населби, приклучени на градски водоводи процентот 
на бактериолошката неисправност се зголемува на 18,72%. Бактериолошката 
анализа на примероците вода од села со сопствен водовод покажува дека дури 
24,97% се бактериолошки контаминирани, а анализата пак на примероци вода од 
останати водоснабдителни објекти покажува највисок процент на бактериолошки 
контаминирани, односно 41,42%. Исто така висок е процентот (30,97%) на 
бактериолошки неисправни примероци кај примероци вода од останати 
водоснабдителни објекти (крајпатни, споменични, во ридско планински или 
рекреативни подрачја). Здравствениот ризик кај населението е зголемен при 
консумација на вода од овие објекти, посебно кај вулнерабилните групи и ја 

  

62,65% 9,60% 

21,90% 
5,85% 

Градски водовод 
Села на градски водовод 
 Села со сопствен водовод 
Села со други видови објекти 
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наметнува потребата од превземање на одговорност за одржување на овие 
водоснабдителни објекти или обележување на истите дека се хигиено-
епидемиолошки несигурни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела бр. 3  Целокупната активност на Центрите за јавно здравје во однос    
                       на здравствената  исправност на водата за пиење 
 

ВОДОСНАБДИТЕЛ
НИ ОБЈЕКТИ 

ОБЈЕКТИ И ЛОКАЛИТЕТИ  Број на извршени лабораториски анализи по 
примерок: 

  Физичко-хемиски 
анализи 

Бактериолошки анализи 

ВКУПНО 
неисправни 

ВКУПНО 
неисправни 

ЖИТЕЛИ УВИДИ ПРИМЕ
РОЦИ  број % број % 

 
ГРАДСКИ 
ВОДОВОДИ 

1 290 000 136 7364 7364 407 5,53 7362 220 2,99 

СЕЛА ПРИКЛУЧЕНИ 
НА ГРАДСКИ 
ВОДОВОД 
(број на села: 231) 

197 593 126 1501 1501 196 13,06 1501 281 18,72 

СЕЛА СО СОПСТВЕН 
ВОДОВОД 
(број на села: 837) 

450 886 835 5159 5159 1416 26.96 5069 1266 24,97 

СЕЛА - ДРУГИ 
ВИДОВИ ОБЈЕКТИ 
(број на села: 319) 

120 460 245 1615 1552 321 20,68 1615 669 41,42 

Викенд населби, 
хотелско-
угостителски и 
туристички објекти 
од сопствено 
извориште 
(број на објекти: 
62) 

/ 56 292 292 46 15,75 292 41 14,04 

Работни 
организации кои се 
значителни 
потрошувачи на 
вода од сопствено 
извориште 
(број на објекти: 
131) 

/ 113 948 940 73 7,76 948 146 15.4 

Води со посебни 
својства 
(број на објекти: 
30) 

/ 33 199 199 45 23,61 199 23 11,56 

Останати објекти 
(крајпатни, 
споменични во 
ридско-планински 
или рекреативни 
подрачја и сл.) 
број на објекти: 
231 

/ 132 494 493 89 18,05 494 153 30,97 

В К У П Н O 2 058 939 1 676 17 572 17500 2 593 14,81
% 

17 480 2799 16,01
% 
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2. СЛЕДЕЊЕ НА ВОДИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕН АСПЕКТ ВО 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РМ 
 
Во презентираните податоци (во текстот погоре) за здравствена исправност на 
водата за пиење не се опфатени резултатите од анализите извршени во ЈЗУ Институт 
за јавно здравје на РМ во обем на основна и проширена физичко-хемиска анализа на 
вода за пиење, природни минерални води, површински води, техничко-технолошки 
води и отпадни води. Со оглед на просторните можности, опремата и кадарот тука се 
вршат анализи, како што сепериодична физичко-хемиска анализа, радиолошка 
анализа, анализа на резидуи на пестициди, паразитолошка анализа и содржина на 
трихалометани/контаминенти во водите кои се од значење по здравјето на луѓето. 
 
Во текот на 2013 година анализирани се вкупно 748 примероци на вода на кои се 
направени се вкупно 1467 анализи. Неисправни биле вкупно 282 примероци, 
односно 37,7%. 
 

 Од вкупно испитаните 748 примероци на вода за пиење, неисправни биле 282 
примероци на вода (37,7%). На ниво на испитување - основен преглед на 
водата за пиење, 27,57% се неисправни во однос на физичко-хемиските 
параметри, и 36,05% од водите не одговараат на Правилникот за безбедноста 
на водата (Службен весник на РМ бр. 46/08) заради бактериолошка 
контаминација; 37,31% неисправни води за пиење на ниво на иследување на  
периодична физичко-хемиска анализа на водата за пиење од што најголемиот 
број води се должи на испитани води при истражно-студиски работи каде 
нема обработка на водата за пиење. Всушност, најголем број од испитаните 
примероци се води за пиење во фаза на истражување. Сите анализирани 
примероци вода за пиење се исправни во однос на анализа на резидуи на 
пестициди, радиолошка и паразитолошка анализа.                                                                                                                                                                                                                                             

 
 Од вкупно испитаните 33 примероци на природни минерални води, 

неисправни се вкупно 15 (45,45%). Во однос на проширена физичко-хемиска 
анализа на природни минерални води, од испитаните 30 примероци 
неисправни се 15 (50%), но треба да се напомене дека овие примероци вода 
се анализираат во фаза на студиско-истражни работи, односно тие води 
сеуште не се пуштени во промет. Сите 33 примероци одговараат на 
законските и стручни прописи во однос на останатите анализи. За сите 
неисправни наоди редовно била известувана Агенцијата за храна и 
ветеринарство на РМ. 

 
 Испитани се 4 примероци отпадни води во однос на различни параметри кои 

се вршат во лабораториите на Институтот за јавно здравје на РМ (комплетна 
физичко-хемиска анализа и анализа на содржина на контаминенти). 2 
примерока биле неисправни во однос на физичко-хемиската анализа и 2 
примерока во однос на анализа на содржина на контаминенти. 

 
 Испитани се 64 примероци техничко-технолошки води во однос на различни 

параметри кои се вршат во лабораториите на Институтот за јавно здравје на 
РМ (комплетна физичко-хемиска анализа и радиолошка анализа). 32 
примероци (50%) техничко-технолошка вода биле неисправни и тоа 13 
(48,1%) во однос на микробиолошката анализа, и 25 примероци во однос на 
физичко-хемиската анализа (53,2%). 
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Морбидитет од заболувања поврзани со водата за пиење во РМ за период 
2009-2013 година 
 
Според европската Директива 2002/253/EC, задолжително подлежат на пријавување 
бројни заболувања меѓу кои и оние поврзани со водата за пиење. Па така 
кампилобактериозите, колерата, криптоспоридиозите, ентерохеморагичната E. coli, 
џардијазите, вирусниот хепатит А, легионелозите, маларијата салмонеозите, 
шигелозите, тифусот и паратифусот спаѓаат во заболувањата кои треба да се 
пријавуваат до европската мрежа на заразни заболувања (The Health Surveillance 
System for Communicable Diseases).  
 
Според Извештаите кои ги доставија до ИЈЗ РМ Центрите за јавно здравје Скопје, 
Куманово и Велес во однос на стапка на заболувања поврзани со водата за пиење за 
2013, може да се забележи дека највисока е стапката на акутни ентероколити во 
Кумановскиот регион и истата изнесува 1225,79/100 000. Потоа следи Велес со 
стапка од 909,5/100 000 и Скопје со најниска стапка на заболени од акутни 
ентероколити на 100 000 жители која изнесува 677,17 (график 3.). 
 
Графикон 3. Приказ на стапка на заболени од заболувања поврзани со 
водата    
                  за пиење на 100 000 жители за 2013 година 
 

 
 
Што се однесува до вирусниот хепатит А состојбата е иста, односно највисока е 
стапката на заболени во Кумановскиот регион (9,11/100 000), пониска во Велес 
(3,7/100 000) и повторно најниска во Скопје и истата изнесува 0,65/100 000. 
 
Стапка на заболувања по региони 
 
Стапката на заболени од заболувања поврзани со водата за пиење во скопскиот 
регион според Извештајот на Центарот за јавно здравје Скопје за периодот 2009-
2013 ја прикажува следната состојба. 
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Графикон 4. Стапка на заболени од хепатитис А во скопски регион за период     
                  2009-2013 година 
 
 

 
Извор: ЦЈЗ Скопје, 2013 година 

 
Евидентен е опаѓачкиот тренд на стапката на заболени од вирусен хепатит А во 
скопскиот регион во петгодишниот период опфатен со анализата на трендот на 
заболувања поврзани со водата за пиење. Ако стапката во 2009 година изнесувала 
20,37/100 000, истата во 2013 година изнесува 0,65/100 000 што претставува 
литичко опаѓање на стапката (график 4). 
Стапката на заболени од акутен ентероколит во скопскиот регион има благ растечки 
тренд. Во 2009 година стапката изнесувала 527,13/100 000 додека во 2013 година 
изнесува 677,18/100 000 (график 5). 
 
 
Графикон 5. Стапка на заболени од акутен енетроколит во скопски регион за   
                  период 2009-2013 година 
 

 
Извор: ЦЈЗ Скопје, 2013 година 

 
Во однос на бациларната дизентерија, трендот на заболени исто така е во опаѓање, 
па така ако во 2009 година изнесувал 1,85/100 000 во 2013 година иснесува 0,16 
заболени на 100 000 жители (график 6). 
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Графикон 6. Стапка на заболени од бациларна дизентерија во скопски 
регион за период 2009-2013 година 
 

 
Извор: ЦЈЗ Скопје, 2013 година 

 
Стапката на заболувања поврзани со водата за пиење во кумановскиот регион 
според Извештајот на Центарот за јавно здравје Куманово за периодот 2009-2013 ја 
прикажува следната состојба. Со анализата се опфатени општина Куманово, Кратово 
и Крива Паланка. 
 
Графикон 7. Стапка на заболени од хепатитис А во кумановски регион за   
                  период 2009-2013 година 
 

 
Извор: ЦЈЗ Куманово, 2013 година 

 
Од графикот јасно се гледа опаѓачкиот тренд на стапката на заболени од вирусен 
хепатит А, но споредено со 2012 година, постои покачување во стапката. Истата 
изнесувала 5,69/100 000 во 2012 додека во 2013 година изнесува 9,11/100 000. 
Опаѓачки е трендот на акутните ентероколити во Кумановскиот регион за периодот 
2009-2013 година и истиот е прикажан во график 8.  
 
Графикон 8. Стапка на заболени од акутен ентероколит во кумановски 
регион за период 2009-2013 година 
 

 
Извор: ЦЈЗ Куманово, 2013 година 
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Во однос на бациларната дизентерија исто така се забележува опаѓачки тренд во 
кумановскиот регион при што во 2013 година не е регистриран ниту еден заболен од 
ова заболување (график 9). 
Графикон 9. Стапка на заболени од хепатитис А во кумановски регион за  
                  период 2009-2013 година 
 

 
Извор: ЦЈЗ Куманово, 2013 година 

 
Според Извештајот на ЦЈЗ Велес за 2013 година трендот на акутните ентероколити е 
стабилен, но во 2013 година забележан е опаѓачки тренд во однос на 2011 и 2012 
година (график 10). По градови, највисока стапка на заболени од ентероколит во 
2013 година е забележана во Велес (1455/100 000), Свети Николе со стапка од 
1185/100 000, а најниска во Гевгелија (40/100 000) график 11. 
 
Графикон 10.  Стапка на акутни ентероколити во велешкиот регион за 
период 2009-2013 година 

 
Извор: ЦЈЗ Велес, 2013 година 

 
График 11. Приказ на стапка на заболени од акутен ентероколит на  
                    територија на ЦЈЗ Велес, за период 2009-2013 година 
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Во однос на стапката на вирусен хепатит А, трендот има тенденција на опаѓање во 
велешкиот регион (Велес, Кавадарци, Гевгелија, Неготино и Св. Николе, график 12). 
Во 2013 година највисока стапка на заболени е забележана во Кавадарци (11,6/100 
000), додека во Велес и Свети Николе не е регистриран ниту еден случај на заболен 
од хепатит А (График 13). 
 
График 12. Стапка на заболени од хепатитис А во кумановски регион за  
                    период 2009-2013 година 

 
Извор: ЦЈЗ Велес, 2013 година 

 
График 13. Приказ на стапка на заболени од вирусен хепатит А на  
                    територија на ЦЈЗ Велес, за период 2009-2013 година 
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3. СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОВРШИНСКИТЕ 
    ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Проценка на здравствено-еколошкиот ризик 
 
Во текот на 2013 година Центрите за јавно здравје го следеа квалитетот на 
површинските води во Републиката како програмска активност на Националната 
програма за јавно здравје на РМ за 2013 година, на места и локалитети каде 
површинските води се користат за спорт и рекреација, за наводнување во 
земјоделието, за одгледување на конзумна риба или за спортски риболов, како и на 
локалитети каде се зафаќаат води за водоснабдување на населението со вода за 
пиење. На табела бр.4 се прикажани резултатите од анализите на примероци земени 
од  природните езера.  
 
 
Табела бр. 1  Резултати од извршени увиди и анализирани примероци од  
                       природните езера во Република Македонија во 2013 година 
 

ПРИРОДНО 
ЕЗЕРО 

 
увиди 

вк. број на 
примероци 

Физичко-хемиска 
анализа 

Бактериолошка 
анализа 

вкупно класа вкупно класа 

Охридско Е. 155 102 102 64-I, 9-II 102 78-I,21-II,4-IV 
Преспанско Е. 15 41 41 I-1;II-40 40 I-17;II-23 

Дојранско Е. 5 20 20 III-V 20 II 

 175 163 163  162  

 
Од табелата се гледа дека се уште е висок процентот на прегледани примероци кои 
не одговараат на класата која е пропишана со Уредбата за категоризација на водите 
(Службен весник на РМ бр. 18/99) за физичко- хемиските параметри. Главна 
причина секако е во тоа што освен изградените колектори и пречистителни станици 
на урбанизираните зони на Охридското, Преспанското (прва фаза) и Дојранското 
Езеро (не секогаш во функција во однос на капацитетот), Македонски Брод, Св. 
Николе и Куманово, во ниту еден друг град не постои пречистување на комуналните 
отпадни води кои се испуштаат во реципиентите - реките Вардар, Струмешница и 
Црн Дрим со своите притоки. Некои индустриски капацитети и населени места 
(Свети Николе, с. Бојане, с. Радуша, с. Рашче) имаат пречистителни станици, но 
нема употребливи податоци за функционирањето и ефикасноста на нивното 
работење. 
Како обврска на општествените механизми кои се одговорни за просторното 
планирање, за здравствено-еколошката заштита и заштитата на биодиверзитетот на 
водното богатство на Републиката, останува да се реализираат одредбите на 
постојните закони, а особено на Законот за водите, за заштита на животната средина 
и природата, за здравствената заштита, за заштитата на Охридското, Преспанското и 
Дојранското Езеро. Преточено во реалноста, тоа би значело да се обезбедат 
средства за изградба и функционирање на системи за пречистување на 
комуналните, индустриските и атмосферските (од атмосферската канализација на 
населбите) отпадни води. 
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Табела бр. 2 Мониторинг на квалитет на водата од вештачките езера    
                      (акумулации) во РМ за 2013  година 
 

 
Езеро 

увиди 
 Физичко-

хемиска анализа 
Бактериолошка 

анализа 
вк. број на 
примероци 

вкупн
о класа вкупно класа 

Младост - Велес 4 10 10 III-V 10 I-II 
Акумулација Лисиче   2 24 24 III-V 24 I-II 
Тиквешко Езеро, 
Кавадарци 4 10 10 7-V, 2-IV 10 II 
Мавровско Езеро  5 5 5 II 5 II 
Дебарско Езеро  8 8 8 8-I 8 5-I,3-II 

Стрежево, Битола 8 24 24 

I-II-18, 
III-1, III-

IV-5 24 

I-II-1, II-
12, III-IV-

11 
Акумулација Турија, 
Струмица 1 4 4 II-III 4 I 
Акумулација 
Водоча, Струмица  1 4 4 II-III 4 I 
Акумулација Гратче, 
Кочани 1 4 4 II-III 4 III 
Акумулација 
Ратево, Берово 1 2 2 I-II 2 I-II 

 35 95 95  95  

 
Центрите за јавно здравје вршат редовен мониторинг на квалитетот на водите од 
вештачките езера (акумулациите) кои имаат значење за водоснабдување или 
рекреација. Според податоците од табела бр. 2 може да се забележи дека водите од 
акумулациите претежно спаѓаат во прва и втора класа во однос на бактериолошките 
анализи, додека во однос на физичко-хемиските анализи во I-V класа. Потребно е да 
се продолжи со активностите за заштита од ерозија и од загадување, односно 
еутрофикација. Исто така во тек е изготвување на Елаборати за одредување на 
границите на заштитните зони, заштитните мерки и другите услови, за водите 
наменети за консумирање од страна на човекот (во 2013 година е изготвен 
Елаборатот за заштитни зони за ХС „Злетовица“). Во тек се подготовка на елаборати 
за другите акумулации кои се користат за водоснабдување на населението. 
 
Центрите за јавно здравје вршат редовен мониторинг на квалитетот на 
површинските води од реките во територијална нивна надлежност според 
Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 
година. Главно реките се загадени како последица на антропогеното влијание (III-V 
класа), односно испуштање на непречистени комунални отпадни води од урбаните 
населени места. Неопходно потребно е да се унапреди квалитетот на површинските 
води од реките заради потенцијалната опасност од користење на загадени води за 
наводнување и влегување на хазарди во ланецот на исхрана на добитокот и 
човекот. 
 
Во Институтот за јавно здравје на РМ, испитани се 70 примероци на површински 
води во однос на различни параметри кои се вршат во лабораториите на Институтот 
(комплетна физичко-хемиска анализа, анализа на резидуи од пестициди, 
радиолошка и паразитолошка анализа). 88,6% од испитаните примероци вода биле 
неисправни. Изготвена е Информација за актуелната состојба со квалитетот на 
водата во природните езера во Република Македонија - Охридско, Преспанско и 
Дојранско пред почетокот на летната туристичка сезона.  
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Во текот на 2013 година вршени се испитувања на примероци вода од Охридско 
езеро според месечна динамика во однос на микробиолошка, периодична физичко-
хемиска и радиолошка анализа. Согласно резултатите може да се забележи дека врз 
основа на анализата на хемискиот состав и тешки метали водите од Охридското 
езеро биле во континуитет во I класа. 
Во текот на 2013 година вршен е месечен мониторинг на површинските води од р. 
Вардар низводно од Гевгелија за процена на потенцијално трансгранично 
загадување како и на површинската вода од река Лепенец. 
 
 
 
4. СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ 
ВОЗДУХ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОЦЕНА НА 
МОРБИДИТЕТОТ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА 
КАЈ ПРЕДУЧИЛИШНИ И УЧИЛИШНИ ДЕЦА  НА 
НАЦИОНАЛНО НИВО ПО МЕТОДОЛОГИЈАТА НА СЗО И 
ИЗВЕШТАЈ ЗА НАОДИТЕ НА НИВО НА БУЧАВА И 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ СО МЕРКИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА ИЛИ САНАЦИЈА 

 
 
СЗО во цел 10 - Здрава и безбедна животна средина од Стратегијата здравје за сите 
до 2015 година има зацртано: “луѓето во Регионот треба да имаат поголеми 
можности да живеат во поздрава животна средина, во однос на изложување на 
контаминенти што се опасни по здравјето на нивоа кои не ги надминуваат 
меѓународно прифатените стандарди”. Тоа се однесува и на квалитетот на воздухот 
во сите земји и треба да се подобри до степен на кој познатите полутанти на 
воздухот не претставуваат закана за здравјето на населението експонирано на 
загаден воздух, а посебно во високо урбаните населби. Неопходна е акцијата за 
контролирањето на загадувањето на воздухот со неспецифични и специфични 
полутанти заради штетните здравствени ефекти што ги врши врз респираторниот 
систем на луѓето, а најмногу на вулнерабилните групи популации (предучилишните, 
училишните деца, заболените од неспецифични хронични белодробни заболувања, 
бремени жени, доилки, стари лица и др.). 
Во 2006-та година од Светската здравствена организација е издадено второ издание 
на “Упатствата за квалитет на воздухот за Европа” во кои се ажурирани и 
ревидирани загадувачките супстанции од претходните упатства. Според СЗО 
оптоварувањето со болести причинето од аерозагадувањето предизвикува повеќе од 
2 милиони предвремени смртни исходи годишно, како резултат на ефектите од 
урбаното загадување на комуналниот воздух, како и внатрешното аерозагадување 
(причинето од согорување на фосилни горива). Повеќе од половината од ова 
оптоварување со болести се јавува во земјите во развој. Полутантите во воздухот 
кои имаат посебно еколошко и здравствено значење за земјите од Европскиот 
регион беа идентификувани и избрани врз основа на следниве критериуми: 
- дали супстанциите или комбинациите претставуваат широко распространет 
проблем во смисла на извори; 
- доминантноста и изобилството на полутанти каде што потенцијалот за изложеност 
беше голем, земајќи ја предвид изложеноста во затворен и на отворен простор; 
- дали се стекнале нови значајни информации за здравствените ефекти од 
објавувањето на првото и второто издание на упатствата; 
- можноста за мониторинг; 
- дали би можеле да се појават нездравствени (на пример: еко-токсични) ефекти; 
- дали е евидентен позитивен тренд во амбиенталните нивоа. 
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Согласно со усвоената Национална годишна програма за јавно здравје во Република 
Македонија за 2013 година, Службен весник на РМ бр. 4/13 утврдени се мерки, 
задачи и активности што треба да ги реализираат 10-те регионални Центри за јавно 
здравје со нивните подрачни единици и Институтот за јавно здравје на РМ и тоа со 
испитување на следните видови загадувачки материи: 
- во Центарот за јавно здравје - Скопје се испитува чад, ЅО2, аероседимент, 
јаглерод моноксид и олово; 
-  во Центарот за јавно здравје - Велес се испитува, чад, ЅО2,  аероседимент, олово, 
кадмиум и цинк; 
-  во Центрите за јавно здравје Битола, Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, 
Тетово и Штип се испитува аероседимент; во Куманово  олово, кадмиум и цинк. 
- во Битола е поставена автоматска мерна станица на МЖСПП која ги следи 
концентрациите на СО2; CO; NOx; O3 и PM10. 
-  во Институтот за јавно здравје на РМ на 4 мерни места од Скопје се следи олово, 
кадмиум, железо, манган, бакар, цинк, кобалт, никел и хром во аероседимент. 
 
За обемот и квалитетот на активности во оваа област во текот на 2013 година 
располагаме со податоци од сите Центри за јавно здравје. 
Наведените параметри се следат континуирано и тоа ЅО2 и чад на 24 часа, додека 
аероседимент на месец дена. Концентрацијата на оловото како токсичен тежок метал 
во воздухот во зона на дишење се следи само на 1 м.м. 2 пати годишно по 7 дена 
континуирано, во зоната на дишење (непосредно до многу прометна сообраќајница 
во непосредна близина на Центарот за јавно здравје - Скопје). Аероседиментот 
според Програмата се следи во сите Центри за јавно здравје. 
 
Институтот за јавно здравје на РМ - Скопје следи: 
- аероседимент на 4 м.м. (во зона на становање, индустриска зона, на периферија и 
административно-деловна зона на град Скопје) со 48 примероци, преку анализа на 
тешки метали - железо, манган, бакар, цинк, олово, кадмиум, кобалт, никел и 
хром6+, со ААЅ метода на апарат PERKIN ELMER HGA 700 со графитна печка и AAS 
PERKIN ELMER - 3110, со пламен детектор. 
 
 
Табела 1. Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Р. Македонија во   
                 текот на 2013 година загадувачка материја - Аероседимент 
 

Заводи за 
здравствена 

заштита 

Број на 
мерни 
места 

Број  
на  

примероци 

Просечна 
годишна 

концентрац. 
(мг/м2) 

Минимум - 
максимум 

(мг/м2) 

Број на 
примероци 
над МДК * 

СКОПЈЕ 30 358 209,7 41,0-865,3 63 
ВЕЛЕС 7 84 168,3 6,4-1708,0 6 
ПРИЛЕП 5 60 125.0 67.1-209.2 3 
П.Е.Крушево 2 24 134.8 107.3-162.4 1 
БИТОЛА 4 48 31,94 5,56-106,84 0 
КИЧЕВО 2 24 50.0 5.3-179.0 0 
КОЧАНИ  4 48 76,45 2,66-403,42 0 
ОХРИД 4 29 181 23.26-422.96 4 
СТРУГА 2 21 174.79 55.21-451.75 1 
КУМАНОВО 4 48 105,29 35.1-276.7 0 
СТРУМИЦА  4 48 157,83 45-295 0 
ТЕТОВО  4 48 141.35 7.12-825.05 0  
ШТИП  4 48 156,6 51,7-301,76 0 
Р. МАКЕДОНИЈА 76 888 131,77 

 
2.66 -1708.0 78 

* МДК - максимум дозволена концентрација (300 мг/м2/мес). 
Извор на податоци: Закон за заштита на воздухот од загадување, Службен весник на  
СРМ бр. 20/74. 
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Од доставените податоци извршена е евалуација на хигиенскиот квалитет на 
воздухот во зоната на дишење, така да состојбата на загаденост на воздухот во 
текот на 2013 година во Република Македонија во однос на просечната годишна 
концентрација на аероседимент е најниска во Битола  31.94 мг/м2 (график 1). 
Според податоците најголемо загадување со аероседимент во 2013 година, но сепак 
под МДК е регистрирано во Скопје.  
 

Во  
 
Скопје состојбата со загаденоста на воздухот во 2013 година е изразена на 
следната табела 2, од која може да се забележи разлика во однос на месеците на 
следење, што е резултат на просторната и временската дистрибуција на 
аероседиментот. Може да се констатира тренд на намалување на вредноста на 
аероседиментот  за 2013 година кој изнесува 209,7 мг/м2  во споредба со 
минатата година кога изнесувал 217,1 мг/м2. 
 

     Табела 2.  Следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје во      
                       текот на 2013 година, загадувачка материја - аероседимент 
 

Месец број на 
мерни 
места           

број 
на  
примероци 

просечна 
концентрација 
(мг/м2/мес) 

минимум  
максимум 
(мг/м2/мес) 

број на  
примероци 
над ГВ 

Јануари         30          30          170,2     66,7-387,4               2 
Февруари         30          30          270,9      75,9-612,0             11 
Март         30          30          201,4      70,6-520,2               4 
Април         30          29          264,3      81,9-607,3             11 
Мај         30          30          290,4    142,6-623,0             11 
Јуни         30          30          235,1       88,1-496,4              8 
Јули         30          30          184,8      52,5-361,2               4 
Август         30          30          145,7      53,5-286,5               0 
Септември         30          30          239,2       87,0-865,3               6 
Октомври         30          30          153,7      41,0-672,6               1 
Ноември         30          29          220,3       75,2-539,9               5 
Декември         30          30          142,9      42,7-290.01               0 
Вкупно 
2013 г. 

        30          358          209,7      41,0-865,3             63 
 

 
     *ГВ (гранична вредност) - аероседимент (300 мг/м2/мес) 
    Извор на податоци: Закон за заштита на воздухот од загадување, Службен весник на СРМ бр.20/74. 
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Забелешка - мерните места за аероседимент се следните:  
 
 - ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје    - Фабрика Треска 
 - Парк Жена Борец    - Универзална сала 
 - Комуна Центар    - Ѓорче Петров  
 - Влае      - Карпош III - Илинденска 
 - Карпош III - детска градина  - ул. Софиска 
 - Козле - бензинска станица  - Топлана - запад 
 - Т.Е.Ц. Маџари    - ул. Финска 
 - М.З. Тито     - Железара 
 - ул. Тајмишка    - ул. Гемиџиска 
 - ДДД Станица    - Пивара 
 - Хотел Панорама    - Бутел I - медицинска станица 
 - Шуто Оризари - затвор   - Бутел II 
 - Пржино     - 11 Октомври 
 - Фабрика Охис    - Фабрика Цементарница 
 - Ј.Сандански - детска градина  - нас. Лисиче 
 
      
Што се однесува до следењето на состојбата на загаденост на воздухот во Велес во 
однос на аероседимент за 2013 година, може да се заклучи дека на мерните места 
Биро за вработување, Тунел и Детска градинка на ул.Кирил и Методиј загаденоста е 
поизразена, во однос на населбите Башино село,  Нова населба, Здравен дом, 
Речани, што само по себе укажува на тоа дека во таа зона има помалку сообраќај и 
загадување од други видови загадувачи на приземниот воздух со честички поголеми 
од 10 µм. Воопшто на сите мерни места во градот има зголемување на количината на 
аероседиментот во однос на 2012 година (кога просечната годишна концентрација  
изнесувала 82,7 мг/м2) . 
 
Табела 3.  Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Велес 
                  во текот на 2013 година загадувачка материја -Аероседимент 

 

Загадувачка  
материја 

Мерни  
места 

Број на 
примероци 

Просечна 
годишна 
концен-
трација 
(мг/м2) 

Минимум 
максимум 

(мг/м2) 

Број на 
примероци над 

МДК* и % 

Аероседимент 
Вкупен 

Нова населба 
Биро за 
вработување 
Здравен дом 
ул.Кирил и 
Методиј 
Речани 
с.Башино 
н.Тунел 
Вкупно град 
 

12 
12 
12 

        12  
12 
12 
12 
84 

 

112,5 
232,3 
174,5 
235,5 
100,6 
107,3 
215,3 
168,3 

 

32,5-219,3 
18,2-1708,0 
31,4-531,5 
29,4-1295,6 
11,3-218,5 
8,0-620,1 
6,4-1705,8 
6,4-1708,0 

 

0        0 
1        8.3 
2        16,7 
1        8,3 
0        0                
1        8,3 
1        8,3 
6        7,1 

Аероседимент 
рН 

Нова населба 
Биро за  
вработување 
Здравен дом 
Дет.град Кирил и и 
Метод 
Речани 
с.Башино 
н.Тунел 
Просек град 
 

12 
 

12 
12 
 

12 
12 
12 
12 
84 

7.2 
 

7.2 
7.1 

 
7.2 
7.2 
7.1 
7.2 
7.2 

 

     6.8-8,3 
      
     6,8-8,2 
     6,8-7,9 
      
     6.9-7,6 
     6,9-7,9 
     6.7-7,5 
     6,8-8,1 

6.7-8.3 
 

 
 

* МДК - максимум дозволена концентрација (300 мг/м2); 
Извор на податоци: Закон за заштита на воздухот од загадување, Службен весник на СРМ   
                              бр.20/74. 
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ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица има воспоставено мониторинг мерна 
мрежа на 4 м.м. со што го следи хигиенскиот квалитет на воздухот во зоната на 
дишење во однос на аероседимент во урбаната средина. Од мерењата направени во 
текот на 2013 година во Струмица највисока содржина на аероседимент е 
регистрирана во март и декември, а најниска во август. 
ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани има воспоставено мониторинг мерна мрежа 
на 4 м.м. со што го следи хигиенскиот квалитет на воздухот во зоната на дишење во 
однос на аероседимент во урбана средина. Од мерењата направени во текот на 2013 
година во Кочани највисока содржина на аероседимент е регистрирана во месец мај, 
а најниска во месец јули. 
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола има воспоставено мониторинг мерна мрежа 
на 4 м.м. со што го следи хигиенскиот квалитет на воздухот во зоната на дишење во 
однос на аероседимент во урбана средина. Регистрирани се просечни концентрации 
на 50 мг/м2  за оваа година (24,5 мг/м2 за 2012 година) што е значително 
зголемување на аероседиментот за два пати во однос на 2012 година. 
ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип има воспоставено мониторинг мерна мрежа на 
4 м.м. со што го следи хигиенскиот квалитет на воздухот во зоната на дишење во 
однос на аероседимент во урбана средина. Регистрирана е пониска просечна 
концентрација од 92,44 мг/м2 во однос на изминатата година кога изнесувала 
110,5 мг/м2. Во мерното место Д.Град најмала просечна концентрација има ло во 
месец  јули (105,3 мг/м2) а најголема во месец декември (298,76 мг/м2), во мерното 
место Х.Карпош најмала просечна вредност имало во месец август (51,7 мг/м2 ) а 
најголема во месец декември (301,84 мг/м2) ,во мерното место Баби најмала 
просечна вредност има во месец август (63,9 мг/м2), а најголема вредност во месец 
декември (189,46 мг/м2) и во последното  мерно место Н.Село најниска просечна 
вредносто има во месец август (55,7 мг/м2) а најголема во месец март (220,3 мг/м2). 
Во Тетово највисока содржина на аероседимент е регистрирана во месец февруари 
(825,05 мг/м2)а најниска во месец септември (7,12 мг/м2) во споредба со минатата 
година кого биле регистриран следните просешни концентрации и тоа најголема во 
месец јануари (212,53 мг/м2), а најниска во април (4,0 мг/м2). Просечната годишна 
вредност на аероседиментот за 2013 година изнесува 141,35 мг/м2 (64,57 мг/м2 за 
2012 година,60,43 мг/м2 во 2011 год., во однос на 37,62 мг/м2 во 2010 год., 171,51 
мг/м2 во 2009 година, 122,82 мг/м2 во 2008 година, 146,09 во 2007 год., 166,39 мг/м2 
во 2006 година, 168,38 мг/м2 во 2005 година и 88,25 мг/м2 во 2004 година, што 
претставува влошување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на 
запрашеноста. 
Резултатите од следењето на хигиенскиот квалитет на воздухот во градска средина, 
во зоната на дишење во текот на 2013 година во однос на концентрациите на ЅО2 
(Табела 4) покажуваат 0 мерења над МДК во Скопје (0 мерења во 2008-2012 
година) и 2 примероци над МДК во Велес за 2013 година (0 мерења за 2003-2012 
година и 42 во 2002 година). Од прикажаните резултати може да се забележи 
сезонска варијација на концентрациите во летна (под МДК) и зимска - грејна сезона 
(просечни концентрации покачени но сепак под МДК,) за Скопје (табела 4). 
Споредено со 2002 година постои континуиран тренд на подобрување на квалитетот 
на воздухот во однос на овој полутант во Велес, и тоа во однос на просечните 
годишни концентрации нивото на загаденост е значително подобрено и намален е 
бројот на примероци над МДК, додека во Скопје во 2013 година има мало 
наголемување  на просечната концентрација кој изнесува 0,0022 мг/м3, во однос на 
2012 година кога изнесувала 0,0019 мг/м3. Ова намалување на загадувањето со ЅО2 

најверојатно се должи на намалената количина на сулфур во фосилните горива 
(сообраќајот и топлификацијата), приклучување на топланите на природен гас, 
заради засилената контрола на горивото од рафинеријата ,,Окта”, како и 
постепеното подобрување на старосната граница и квалитетот на возниот парк во 
државата (замена на старите автобуси во Скопје со нови кои ги исполнуваат 
најновите еколошки стандарди), како изградба на нови булевари и проширени 
улици. 
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Табела 4.  Следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје во      
                       текот на 2013 г. загадувачка материја - SO2  
 

месец број 
на 
мерни 
места           

број  
на  
примероци 

просечна 
концентрација 
(микрограми/м3) 

минимум 
максимум 
(микрограми/м3) 

број на  
примероци 
над ГВ 

Јануари         6         156              2,2          0.3-15,8             0 
Февруари         6         159              1,0          0.0-10,2             0 
Март         6         158              2.2          0,4-8,9             0 
Април         6         173              1,9          0.4-4,0             0 
Мај         6         143              1,7          0,0-7,7             0 
Јуни         6         155              2,9          0.0-14,6             0 
Јули         6         186              1,7          0.0-10,5             0 
Август         6         158              2,0          0.0-4,3             0 
Септември         6         164              2,6          0.0-95,7             0 
Октомври         6         161              2.3          0,0-26,0             0 
Ноември         6         181              2.1          0,4-8,4             0 
Декември         6         178              3,1          0.0-18,1             0 
Вкупно 
2013 г.         72       1972              2,2          0,0-95,7             0 

 *ГВ - SO2 (125 микрограми/м3) 
 

Забелешка - ЅО2 се следи на 6 мерни места; 
Извор на податоци: Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки 
супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на 
граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и 
долгорочни цели, Службен весник на РМ бр.50/05. 
 
Табела 5.  Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Велес во 

       текот на 2013 година, загадувачка материја - ЅО2 
 
 

Месец 

Мерно место - 
1. Нова населба 

2. Биро за 
вработув. 
3.Тунел 

Број на 
примероци 

Просечна 
месечна 

концентрација 
(мг/м3) 

Минимум - 
максимум 

(мг/м3) 

Број на 
денови 

Над МДК* 

Јануари 1 
2 
3 

31 
31 
31 

0.0324 
0.0362 
0.0327 

0.0222-0.0443 
0.0214-0.0511 
0.0197-0.0443 

0 
0 
0 

Февруари 1 
2 
3 

28 
28 
28 

0.0304 
0.0356 
0.0304 

0.023-0.0396 
  0.0253-0.0712 

0.023-0.0394 

0 
0 
0 

Март 1 
2 
3 

31 
31 
31 

0.0276 
0.0299 
0.0252 

0.0164-0.0394 
0.0160-0.0673 
0.0164-0.0344 

0 
0 
0 

Април 1 
2 
3 

30 
30 
30 

0.0234 
0.023 
0.0219 

0.0131-0.0394 
0.0115-0.0434 
0.0148-0.0344 

0 
0 
0 

Мај 1 
2 
3 

14 
15 
1 

0.020 
0.0196 
0.0164 

0.0051 
0.0115-0.0349  

 

0 
0 
0 

Јуни 1 
2 
3 

3 
3 
3 

0.0256 
0.0299 
0.0293 

 
 
 

0 
0 
0 

Јули 1 
2 
3 

1 
1 
1 

0.033 
0.032 
0.0245 

 
 
 

0 
0 
0 

Август 1 
2 
3 

1 
1 
1 

0.032 
0.032 
0.018 

 0 
0 
0 

Септември 1 
2 
3 

1 
1 
1 

0.032 
0.032 
0.018 

 0 
0 
0 
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Октомври 1 
2 
3 

3 
1 
 

0.0247 
0.0298 

 

 0 
0 
0 

Ноември 1 
2 
3 

2 
3 

0.0411 
       0.0494 

 

  0.1404 
  

0 
0 
0 

Декември 1 
2 
3 

3 
4 
 

      0.1123 
0.0653 

 

0.056 
 
 

2 
0 
0 

Вкупно-
2013 

1 
2 
3 

148 
149 
127 

0.0295 
0.0312 
0.0274 

 0.0051-
0.1404 

 0.00115- 
0.0712 

 0.0148-
0.0443 

0 
0 
0 

* МДК - максимум дозволена концентрација (0.125 мг/м3);               
Забелешка - ЅО2 се следи на 7 мерни места; 
Извор на податоци: Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки 
супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на 
граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и 
долгорочни цели, Службен весник на РМ бр.50/05. 

 
  
Графикон 2. Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Скопје и 
Велес во текот на 2013 година, загадувачка материја - SO2 (мг/м3) 

  
 
                  Просечните месечни концентрации на чад во воздухот ја 
преминуваат МДК во грејната сезона во Скопје во декември со 2 примероци над 
МДК, а во јануари со просечна месечна концентрација 0,0123 мг/м3 се појавуваат на 
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3 места во градот концентрации поголеми од МДК. Просечната концентрација на чад 
во месец јануари 0,0123 мг/м3 во 2013 год е намалена во однос  (0,0164 мг/м3) во 
2012год. Концентрацијата во месец декември 2013 год. (0,010 мг/м3) е нешто 
намалена во однос на 2012 година-(0,0164 мг/м3). Квалитетот на воздухот е нешто 
подобрен во споредба со изминатата година што се однесува на вкупните годишни 
средни вредности. Намален е бројот на примероци (6 примероци над МДК) (29 над 
МДК во 2012год. Карактеристично е да се напомене цикличната сезонска варијација 
на концентрациите чад во летна сезона (ниски вредности) во однос на зимскат а 
грејна сезона во просек под МДК (табела 6). Просечната годишна концентрација на 
чад во Скопје во 2013 год. 0,0087 мг/м3 е за  1,3 пати пониска во однос на 2012 
година 0,0113 мг/м3. 

   
     

Табела бр.6  Следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје во      
                           текот на 2013 г. загадувачка материја - чад   
                                                                                                                                                                                                                        

месец број на 
мерни 
места           

број  
на  
примероци 

просечна 
концентрација 
(микрограми/м3) 

минимум  
максимум 
(микрограми/м3) 

број на 
примероци 
над ГВ 

Јануари         6         156               12,3           1,4-74,0 3 

Февруари         6         159               11,1           2,0-39,0 0 
Март         6         158               9,1           1,8-52,7 1 
Април         6         173               7,6           1,7-22,9 0 
Мај         6         143               8,7           1,8-43,6 0 
Јуни         6         155               8,3           1,8-43,6 0 
Јули         6         186               6,5           0,0-19,6 0 
Август         6         158               6,5           1,5—14,5 0 
Септември         6         164               7.7           1.5-33,0 0 
Октомври         6         161              9,1           1,7-44,8 0 
Ноември         6         181             7,9           0,0-32,4 0 
Декември         6         178             10,0           1,7-69,0 2 
Вкупно 
2013 г. 

        72         1972             8,7           0.0-74,0 6 

       *ГВ - чад (50 микрограми/м3) 

 
Во Велес состојбата со хигиенскиот квалитет на воздухот се совпаѓа со претходниот 
приказ, постои циклична сезонска варијација на концентрациите на чад во летната 
сезона (ниски просечни месечни концентрациии и присуство  на примероци со 
вредности над МДК). Карактеристично е да се потенцира дека во 2013 година постои 
минимална разлика во однос на просечните годишни концентрации-чад на мерното 
место Нова населба со просечна годишна концентрација за 2013 година која 
изнесува 0,0142 мг/м3 со 3 примероци над МДК споредбено со минатата година кога 
просечната годишна концентрација изнесувала 0,0159 мг/м3 со 9 примероци над 
МДК) и Биро за вработување со просечна годишна концентрација 0.0157 мг/м3 и 4 
примероци над МДК споредбено со минатата година кога изнесувала 0,0163 мг/м3 со 
9 примероци над МДК), што иде во прилог на констатацијата дека чадот дифузно го 
покрива градот. На м.м. Тунел регистрираната е просечна годишна вредност од  
0,0151 мг/м3 споредено со 2012 година кога изнесувала 0,0158мг/м3 со 6 примерока 
над МДК (табела 7). 
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Табела 7. Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Велес 
                 во текот на 2013 година, загадувачка материја – чад 
 

Месец 

Мерно место - 
1. Нова населба 
2. Биро за 
вработув. 
3. Тунел 

Број  
на  

примероци 

Просечна 
месечна 

концентрац. 
(мг/м3) 

минимум - 
максимум  
(мг/м3) 

Број на 
примероци 
над МДК* 

Јануари 1 
2 
3 

31 
31 
31 

0.0019 
0.0201 
0.0176 

0.0137-0.0371 
0.0139-0.0301 
0.01128-0.025 

0 
0 
0 

Февруари 1 
2 
3 

28 
28 
28 

0.0138 
0.0165 
0.0139 

0.0093-0.0197 
0.0105-0.0328 
0.0103-0.0223 

0 
0 
0 

Март 1 
2 
3 

31 
31 
31 

0.0125 
0.0129 
0.0118 

0.00740.0171 
0.0077-0.0334 
0.0066-0.0171 

0 
0 
0 

Април 1 
2 
3 

30 
30 
30 

0.0089 
0.0096 
0.0098 

0.0038-0.0147 
0.0061-0.0192 
0.0057-0.0171 

0 
0 
0 

Мај 1 
2 
3 

14 
15 
1 

0.0106 
0.0086 
0.0057 

0.0057-0.0208 
0.0063-0.0174 

 

0 
0 
0 

Јуни 1 
2 
3 

3 
3 
3 

0.0053 
0.0136 
0.0114 

 
 
 

0 
0 
0 

Јули 1 
2 
3 

1 
1 
1 

0.0175 
0.0140 
0.0130 

 0 
0 
0 

Август 1 
2 
3 

1 
1 
1 

0.0089 
0.0160 
0.0130 

 
 

0 
0 
0 

Септември 1 
2 
3 

1 
1 
1 

0.0139 
0.0173 
0.0130 

 
 

0 
0 
0 

Октомври 1 
2 
3 

3 
3 
 

0.0067 
0.0263 

 

0.0052-0.0074 
 
 

0 
0 
0 

Ноември 1 
2 
3 

2 
4 
 

0.0182 
0.0641 

 

 
 
 

0 
0 
0 

Декември 1 
2 
3 

3 
 

0.0722 
 
 

0.0699-0.0767 
 

3 
4 
 

Вкупно - 
2013 
година 

1 
2 
3 

148 
149 
127 

0.0142 
0.0157 
0.0131 

0.0038-0.0767 
0.0061-0.0641 
0.0057-0.0025 

          3 
          4 
  

*МДК - максимум дозволена концентрација (0,050 мг/м3); 
Извор на податоци: Закон за заштита на воздухот од загадување, Службен весник на   
                              СРМ бр. 20/74. 
 ** - процент на денови над МДК. 

 
 
На График 3 прикажани се релациите во однос на концентрацијата на чад во Скопје 
(просек од 6 м.м.) и Велес (мерно место 1-Нова Населба, м.м.2-Биро за вработување 
и м.м.3-Тунел). Од графиконот се забележуваат минимални разлики на измерените 
концентрации на чад на мерните места во Скопје и Велес (од Јануари до Октомври), 
додека пак во последните два месеци (Ноември и Декември) има покачување на 
концентрацијата на чад во мерното место Нова Населба каде има изразито 
зголемување (0,07 мг/м3) каде има  и циклична варијација во корист на грејната 
сезона.  
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Графикон 3. Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Скопје и  
                  Велес во текот на 2013 година, загадувачка материја –  
                  чад ( мг/м3) 

 
 

Во ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје следен е хигиенскиот квалитет на воздухот 
во Скопје во текот на 2013 година во однос на концентрациите на олово. 
Резултатите покажуваат дека нема ниту еден примерок над МДК (табела 8). 
Состојбата е подобрена во однос на претходната година. 
 
Табела 8. Следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје во      

                      текот на 2013 г. загадувачка материја - олово 
 
 

број на 
мерни 
места 

број  
на 
примероци 

просечна 
концентрација 
(микрограми/м3) 

минимум -  
максимум 
(микрограми/м3) 

број на  
примероци 
над ГВ 

           1           14              0,00  0,00 - 0,00         0 
 
*ГВ - олово (0,5 микрограми/м3) - Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на  
загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за 
постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 
вредности и долгорочни цели (Службен весник на РМ бр.50/05) 
Забелешка - мерното место е до ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, до Транспортниот Центар на ул.III 
Македонска Бригада б.б.   

 
Во текот на 2013 година ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес вршеше мерења на 
олово, кадмиум и цинк, во амбиентниот воздух во Велес. Според добиените просечни 
годишни концентрации не е регистрирано надминување на упатствените вредности 
од Светска здравствена организација за испитуваните тешки метали (табела 9). 
Според тоа може да се процени дека здравствено-еколошкиот ризик од загадување 
со тешки метали преку амбиентниот воздух е драстично намален со оглед на 
неработењето на Топилницата за олово и цинк од јуни 2003 година. 
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Табела 9. Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Велес во   
                  текот на 2013 година загадувачка материја - Pb, Cd и Zn 

Загаду-
вачка 

материја 

Мерно 
Место 

Просечна 
годишна 

концентрација 
(µg /м3) 

Минимум - 
максимум 
(µg /м3) 

Норма на СЗО* 
за годишна 
експозиција  

(µg /м3) 

Примероци 
над 

МДК* 

Олово Нова 
Населба 

0,02 10,7-49,8  
 

0.5 

0 

Биро за 
Вработување 

0,124 0,42-68,6 0 

Кадмиум Нова 
Населба 

0.001 0,048-1,2  
 

0.3 

0 

Биро за 
Вработување 

0.0015 0,05-1,25 0 

Цинк Нова 
Населба 

0,194 30,8-498,0 
 

0.8 

1 

Биро за 
Вработување 

0,192 17,9-130,0 0 

* Guidelines for Air Quality, WHO, Regional Office for Europe, 1999: Geneva - (1179) број    
   на примероци 
 Во текот на 2013 година ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес вршеше мерења 
на олово, кадмиум и цинк, во аероседимент во Велес (табела 10). Според добиените 
просечни годишни концентрации на тешките метали во седиментот во градот 
намалена е концентрацијата на оловото во однос на 2012 год. за 1,15 пати, и на 
кадмиумот, што укажува на тоа дека е намален здравствено-еколошкиот ризик од 
контаминација со олово и кадмиум преку аероседиментот, односно почвата, што е во 
директна врска со неработењето на топилницата за олово и цинк. 
 
Табела 10.  Следење на хигиенскиот квалитет на аероседиментот во 
                    Велес во текот на 2013 година загадувачка материја - Pb, 
                    Cd и Zn 

 
Мерно 
место 

 

Број на 
примероци 

Загадувачки 
материи 

Просечна 
годишна 

концентрација 
(µg/m2) 

Минимум - 
максимум 
 (µg/m2) 

Нова 
Населба 

12 Олово 17,9       10,7-49,8 
Кадмиум 0,36       0,048-1,2 
Цинк 127,5 30,8-498,0 

Биро за 
Вработување 

12 Олово 28,28 0,42-68,6 
Кадмиум 0,39 0,05-1,25 
Цинк 70,39     17,9-130,0 

Детска градинка Кирил 
и Методиј 

12 Олово              26,51 0,6-112,7 
Кадмиум               0,20 0,004-0,58 
Цинк 154,1 6,8-640,6 

Нас. Тунел 
 

12 Олово 35,52 0,8-120,3 
Кадмиум 0,273 0,01-0,8 
Цинк 85,9 5,9-200,8 

Речани 
 

12 Олово 38,22 1,0-185,3 
Кадмиум 0,233 0,0-0,78 
Цинк              99,66 14,5-283,6 

Башино село 
 

12 Олово 17,6 0,16-97,3 
Кадмиум              0,122 0,0-0,42 
Цинк 56,9 6,4-160,0 

Здравен дом 12 Олово 24,26      2,0-106,2 
Кадмиум 0,269     0,039-0,72 
Цинк 103,8     25,9-206,5 

Просек град-Велес 
 

84 Олово 26,9     0,16-185,3 
Кадмиум  0,264 0,0-1,25 
Цинк             99,7 5,9-640,6 

* Guidelines for Air Quality, WHO, Regional Office for Europe, 1999: Geneva. 
*ГВ - олово (250 микрограми/м2), кадмиум (5 микрограми/м2),  
       цинк (400 микрограми/м2), 
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Во текот на 2013 година ЈЗУ Институтот за јавно здравје на РМ - Скопје вршеше 
мерења на железо и манган, како и останатите тешки метали (олово, 
кадмиум, бакар, цинк, кобалт, никел и хром) во таложните материи - кај 
Управата на Железара, нас.Железара, нас.Г.Лисиче и нас.Ѓорче Петров.  
Од испитувањата може да се согледа дека концентрации на манган нешто намалени 
во однос на 2012 година, се на мерното место Нас.Железара на ул.Гемиџиска 0,23 
мг/м2 (0,8989 мг/м2 во 2012 година, а имаме најниски просечни годишни 
концентрации во населба Ѓорче Петров 0,04 мг/м2/мес.  
Концентрациите на олово се највисоки кај Управата на Железара 0,2547 мг/м2 
(0,2577 мг/м2 во 2012 година), а најниски концентрации во населба Г.Лисиче 
0,0058 мг/м2 . 
Кадмиумот е со највисоки концентрации во аероседиментот кај Управната 
зграда на ф-ка Железара 0,0095 мг/м2 (0,0087 мг/м2  во 2012), а со најниски 
во населба Ѓ.Петров 0,0033 мг/м2 . 
Железото е со највисоки концентрации во аероседиментот кај Управната 
зграда на Железара со 2,1154 мг/м2  (2,0308 мг/м2  во 2012 година), кај 
Нас.Железара на ул.Гемиџиска 0,975 мг/м2 (1,5964 мг/м2 во 2012 година), а со 
најниски во населба Горно Лисиче 0,7125 мг/м2 и нас.Ѓорче Петров 
0,6083мг/м2. Ова јасно го покажува влијанието на железарницата до 
растојание од околу 1 км.  
Бакарот е со најниски просечни концентрации на м.м. Населба Ѓорче Петров 
0,03166 мг/м2 и нас.Горно Лисиче 0,0233 мг/м2 (Ѓорче Петров 0,0126 мг/м2 и 
нас.Горно Лисиче 0,0162 мг/м2 во 2012 година), а највисоки кај населба 
Железара 0,0556 мг/м2. 
Цинкот е со највисока просечна годишна концентрација на м.м. Железара 
0,8952 мг/м2 (ул.Гемиџиска 0,5775 мг/м2 во 2012 година) а кај Управна зграда 
Железара 0,8952 мг/м2 (Управна зграда Железара 0,6817 мг/м2 во 2012 година), а 
најниска во Нас.Горно Лисиче 0,1033 мг/м2 .  
Кобалт е детектиран кај Управната зграда на Железара 0,0010 мг/м2 а повисоки 
концентрации се регистрирани во Нас.Ѓорче Петров 0,0041 мг/м2 (0,0021 мг/м2 во 
2012 година) и на м.м. Населба Горно Лисиче  0,0010 мг/м2.  
Може да се констатира дека во глобала на м.м. Населба Горно Лисиче (зона 
на становање) се регистрирани најниски концентрации на тешки метали во 
аероседиментот, додека највисоки во м.м. Управа на фабрика Железара и 
Нас.Железара на ул.Гемиџиска (индустриска зона). Тоа се совпаѓа со 
лоцирањето на Топилницата за фероманган, како и останатите погони за 
челик и топловалан лим. Релативно ниска контаминација на аероседиментот 
со тешки метали е регистрирана во Населба Ѓорче Петров (зона на 
становање на периферија). 
Анализирајќи ги резултатите од средно-годишните мерења на тешките метали во 
аероседиментот на четирите мерни места во Скопје можат да се направат некои 
согледувања за степенот на загаденост на воздухот во индустриската зона на Скопје 
како и во некои скопски населби. 
 
Нивото на оловото на просечните годишни вредности во аероседиментот во 
близина на Скопската железарница е поголем за околу 25 пати  повисоко во 
однос на истото ниво во населбата Ѓорче Петров. Зголемената количина на оловото 
во воздухот претпоставка е дека е од фабриката ,,Железара”, а делумно и од 
сообраќајот до 2008 година. 
 
Кадмиумот кај седиментаторите во индустрискиот дел (Железара) е зголемен 3 
пати во однос на тој во населбата Ѓорче Петров.  
 
Железото е зголемено за три пати во околината на Железарата во однос на 
другите две мерни места. Интересно е дека количеството на седимент на железо 
околу самата управна зграда на Железарата е нешто поголемо во однос на тоа во 
населбата Железара што се должи на големата специфична тежина на честичките на 
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железото (под претпоставка дека  имаат влијание и метеоролошките фактори, 
јачината на ветерот и висината на оџаците). 
 
Состојбата со манганот и цинкот е слична како за железото и покажува корелација 
во однос на концентрациите и расејувањето. 
 
Вредностите на аероседиментот на тешките метали на четирите мерни места сепак се 
под максимално дозволените вредности што се гледа од приложената табела (Табела 
11) и графикони (1-4). 

 
Табела 11. Упоредна табела за просечната годишна концентрација на  
                   тешките метали во аероседиментот во 2013 година на четири  
                   мерни места во близина на скопските фабрики - Железара и  
                   Охис, како и во една индустриски незагадена населба во  
                   (мг/м2/месец) 

 

Тешки метали 
Управна зграда 

- Железара 
Населба 

Железара -
Гемиџиска 

Населба  Горно 
Лисиче 

Населба Ѓорче 
Петров 

Олово 0,25466 0,05167 0,00583 0,01 
Кадмиум 0,00958 0,00592 0,00417 0,0033 
Железо 2,11542 0,975 0,7125 0,6008 
Манган 0,4707 0,23417 0,06417 0,04833 
Бакар 0.05567 0,03417 0,02333 0,03167 
Цинк 0,8952 0,5775 0,10333 0,0942 
Кобалт 0,00108 0,00333 0,00167 0,00417 
Никел 0,01292 0,01 0,01 0,0142 
Хром 0,00796 0,0091 0,0075 0,00667 
Извор: ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ - Скопје 

 

 
Графикон 1. Упоредна табела за просечната годишна концентрација на  
                      олово во аероседиментот во 2006-2013 година на четири мерни   
                      места во близина на скопските фабрики - Железара и Охис,  
                      како и во една индустриски незагадена населба во  
                      (мг/м2/месец) 
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Графикон 2. Упоредна табела за просечната годишна концентрација на  
           кадмиум во аероседиментот во 2006-2013 година на четири  

мерни места во близина на скопските фабрики - Железара и  
Охис, како и во една индустриски незагадена населба во 
(мг/м2/месец) 
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Графикон 3. Упоредна табела за просечната годишна концентрација на  

железо во аероседиментот во 2006-2013 година на четири 
мерни места во близина на скопските фабрики - Железара и 
Охис, како и во една индустриски незагадена населба во 
(мг/м2/месец) 
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Графикон 4. Упоредна табела за просечната годишна концентрација на  
манган во аероседиментот во 2006-2013 година на четири 
мерни места во близина на скопските фабрики - Железара и 
Охис, како и во една индустриски незагадена населба во 
(мг/м2/месец) 
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Следење на влијанието на загадениот воздух врз     
здравјето на луѓето 
 
Во Центрите за јавно здравје се изработува здравствена евиденција за влијанието на 
загадениот воздух врз здравјето на населението по методологија на Институтот за 
јавно здравје на РМ - Скопје. Се следи месечниот и сезонскиот морбидитет од 
неспецифични респираторни болести кај предучилишни (0-6 години) и училишни 
деца (7-14 години), посебно за град и село по шифрите Ј00 - Ј99 (неспецифични 
респираторни болести) со исклучок на Ј10 - Ј18 (инфлуенца и пневмонија), од 
Меѓународната класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, X-
та ревизија МКБ-10, Женева, 1992, и тоа: 
 
 
 Ј00-Ј06  акутни респираторни инфекции 
 Ј20-Ј22  други акутни долнореспираторни инфекции 
 Ј30-Ј39  други болести на горниот респираторен тракт  
 Ј40-Ј47  хронични долнореспираторни болести 

Ј60-Ј70 белодробни болести предизвикани со надворешни 
агенси 

Ј80-Ј84 други респираторни болести што го зафаќаат 
интерстициумот 

Ј85-Ј86  супуративни и некротични состојби на долниот 
респираторниот тракт 
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На табела 12 се прикажани годишните стапки од неспецифични респираторни 
болести по градови во 2013 година.  
Може да се забележи дека во Тетово стапката за предучилишни деца е 
повисока од републичкиот просек, за град 531,9о/оо или за 2,97 пати. За село 
највисока стапка е регистрирана во Тетово 478,5о/оо или 4,39 пати над 
републичкиот просек.  
Највисока стапка кај училишни деца во градот е регистрирана во Тетово 
264,7о/оо или за 3,19 пати над републичкиот просек, и во село највисока 
стапка е регистрирана во Тетово 224,5о/оо или 4,62 пати над републичкиот 
просек.  
Најниска стапка за предучилишни деца во град е забележана во Пехчево 
5,53о/оо или за 32,27 пати помала од републичкиот просек, а во село во 
Крушево 0,96о/оо или за 113,36 пати помала од републичкиот просек.  
За училишни деца најниска стапка во град во Пехчево 2,03о/оо за 40,82 пати 
пониска од републичкиот просек, а во село во Берово 1,88о/оо или за 25,79 
пати пониска од републичкиот просек. 
 
 
Табела 12. Годишна стапка (о/оо) на болни од неспецифични  
                   респираторни болести (Ј00-Ј99) без (Ј10-Ј18) кај  
                   предучилишни и училишни деца за 2013 година  
 

Населени 
места 

 

0-6 години 7-14 години 

Град Село однос*С.-Г% Град Село однос* С.-Г% 

Прилеп 88.00 45.25 51.42 42.32 24.6 58.12 
П.Е.Кавадарци 299.98 241.98 80.66 102.58 88.42 86.20 
Битола 268.76   

370.86 
137.99 161.06 133.91 83.14 

Скопје 185.52   
149.01 

80.32 70.68 66.83 94.55 

Ресен 368.42 / / 213.12 / / 
П.Е.Д.Хисар /  135.31 / / 120.28 / 
Охрид 348.09    99.34 28.54 67.51 18.18 26.93 
П.Е.Крушево 22.8 0.96 4.2 41.04 2.09 5.09 
П.Е. М.Брод 103.94 10.98 10.56 45.83 4.1 8.94 
П.Е.Кичево 262.64 198.50 75.58 149.53 17.2 11.50 
Велес 327.5 124.65 38.06 118.55 34.89 29.43 
Куманово 222.0   41,51   
Тетово 531.9 478.5 89.96 264.7 224.5 84.81 
Штип 246,25 27,15 11,03 135,44 23,15 17,09 
П.Е.Виница 21.21 9.93 46.81 14.29 8.35 58.43 
Св.Николе 218.87 162.52 74.25 77.88 75.98 97.56 
П.Е.Делчево 18.82 6.9 36.66 12.50 5.05 40.4 
П.Е.Неготино 130.16 76.23 58.56 104.01 81.40 78.26 
П.Е.Гевгелија 83.38 40.2 48.21 22.61 18.29 80.89 
Кочани 30.97 10.37 33.48 15.11 8.35 55.26 
П.Е.Берово 11.03 7.74 70.17 7.33 1.88 25.64 
П.Е.Пехчево 5.53 5.22 94.39 2.03 3.14 54.67 
Струмица 131.25 83.88 63.08 113.79 57.85 50.84 
РМ - 
просек** 

178.50 108.83 60.96 82.88 48.49 58.50 

* Однос село - град   
** Републички просек без Струга 
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Од податоците во Табела 12 може да се констатира дека постои сигнификантна 
разлика во годишната стапка на болни во село во однос на град од 
неспецифични респираторни болести без грип, како кај предучилишни деца 
60,96% (62,9%  во 2012 година) - (помалку заболуваат децата од село во 
однос на град), исто така и кај училишните деца 58,50% (56,5% во 2012 
година). 
 
Во првото тримесечие од неспецифични респираторни болести (НРБ) кај 
предучилишни деца во град оваа година има најмногу заболени во Велес 1054 

о/оо, а најмалку во Пехчево 3,4о/оо. Во село највисока стапка е регистрирана во 
првото тромесечие во Битола  1297о/оо , а минимум во  Берово 4,61о/оо . 
Во второто тримесечие од неспецифични респираторни болести кај 
предучилишни деца во град има најмногу заболени во Ресен  1139,4о/оо  исто 
и минатата година, а најмалку во Пехчево 14,45о/оо (Пехчево 25,64о/оо во 2012 
год). Во село највисока стапка е регистрирана во Битола 1473,2о/оо  исто како и 
минатата година највисока стапка имало во Битола 1107,2о/оо), а минимум во  
Крушево 0,00о/оо (во 2012 година во Берово 26,23о/оо). 
Во третото тримесечие од неспецифични респираторни болести кај 
предучилишни деца во град има најмногу заболени во Ресен 1042,2о/оо (во 
2012 година во Кичево 952,6о/оо), а најмалку во  Пехчево 23,79о/оо (во 2012 
година во Кочани 16,1о/оо). Во село највисока стапка е регистрирана во Битола 
618,7о/оо (во 2012 година во Битола 730,5о/оо), а минимум во Крушево 1,9о/оо (во 
2012 година во Крушево 0,0о/оо). 
Во четвртото тримесечие од неспецифични респираторни болести) кај 
предучилишни деца во град има најмногу заболени во  Кавадарци 
1024,29о/оо (во 2012 година во  Битола 1073,9о/оо), а најмалку во Пехчево 
23,79о/оо (во 2012 година во Пехчево 39,54о/оо). Во село највисока стапка е 
регистрирана во Битола  1061,3о/оо (во 2012 година во  Битола 989,3о/оо), а 
минимум во Крушево 1,9о/оо (во 2012 година во  Крушево 21,2 о/оо). 
 
Ресен е со највисока стапка на болни од неспецифични респираторни 
болести кај предучилишни деца од град, на ниво на испитаните градови и 
тоа во две тримесечиа.  
 
Во однос на стапката на болни од неспецифични респираторни болести кај 
предучилишни деца од село, на ниво на испитани општини, Битола е со 
највисока стапка на болни од неспецифични респираторни болести во 4 
тримесечиа.  
 
Во првото тримесечие од неспецифични респираторни болести (НРБ) кај 
училишни деца во град има најмногу заболени во Ресен 791,7о/оо (во 2012 
година во Ресен 938,3о/оо), а најмалку во Пехчево 2,47о/оо  (во 2012 година во 
Берово 34,13о/оо). Во село највисока стапка е регистрирана во  Демир Хисар 
596,0о/оо (во 2012 година во Битола 671,6о/оо), а минимум во Берово 4,04о/оо (во 
2012 година во  Берово  32,14о/оо). 
Во второто тримесечие од неспецифични респираторни болести кај училишни 
деца во град има најмногу заболени во Штип 480,0о/оо (во 2012 година во 
Битола 503,6о/оо), а најмалку во  Пехчево 7,72о/оо (во 2012 година во  Виница 
19,42о/оо). Во село највисока стапка е регистрирана во  Битола 471,4о/оо (во 
2012 година во Битола 305,9о/оо), а минимум во  Крушево 0,0о/оо  (во 2012 година 
во  Берово 17,44о/оо). 
Во третото тримесечие од неспецифични респираторни болести кај училишни 
деца во град има најмногу заболени во Струмица  569,52о/оо (во 2012 година 
во Струмица 577,27о/оо), а најмалку во  Пехчево 7,11о/оо (во 2012 година во  
Виница 15,93о/оо). Во село највисока стапка е регистрирана во Демир Хисар 
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274,3о/оо (во 2012 година во Битола 263,7о/оо), а минимум во Берово 6,63о/оо  (во 
2012 година во Крушево 13,3о/оо). 
Во четвртото тримесечие од неспецифични респираторни болести кај училишни 
деца во град има најмногу заболени во Ресен  832,5о/оо (во 2012 година во 
Ресен 1208,3о/оо), а најмалку во Пехчево 7,11о/оо  (во 2012 година во  Берово 

22,71о/оо). Во село највисока стапка е регистрирана во  Битола 518,6о/оо (во 
2012 година во Демир Хисар 721,0о/оо), а минимум во Крушево 0,00о/оо (во 2012 
година во Крушево  8,3о/оо). 
 
Со највисока стапка на болни од неспецифични респираторни болести кај 
училишни деца од град, на ниво на испитаните градови е Ресен во две 
тромесечја (Ресен во две тромесечиа во 2012 година). 
 
Во однос на стапката на болни од неспецифични респираторни болести кај 
училишни деца од село, на ниво на испитани општини, Битола е со највисока 
стапка на болни во три тромесечиа (Битола во три тромесечиа во 2012 година). 
 
 
Од добиените податоци на Центрите за јавно здравје, може да ги видиме 
следните релации во однос на инциденцата:  

Ј00-Ј06  акутни респираторни инфекции 
  Ј20-Ј22  други акутни долнореспираторни инфекции 
  Ј30-Ј39  други болести на горниот респираторен тракт  
  Ј40-Ј47  хронични долнореспираторни болести 
 
На табелите 13 и 14 може да се забележи дека највисоката годишна стапка на болни 
од неспецифични респираторни болести е од групата акутни респираторни 
инфекции, и во град и во село, кај предучилишни и училишни деца. 
 
На второ место се другите акутни долно респираторни инфекции, а со најниска 
стапка се хронични долнореспираторни болести. 
 

 
Табела 13. Годишна стапка (о/оо) на болни од неспецифични         
                   респираторни болести (Ј00-Ј06), (Ј20-Ј22), (Ј30-Ј39) и  
                   Ј(40-47) кај предучилишни деца за 2013 година 

 
Населено 

место 
Ј00-Ј06 Ј20-Ј22 Ј30-Ј39 Ј40-Ј47 

Град Село Град Село Град Село Град Село 
Прилеп 323.0 146.9 457.7 330.6 71.5 7.9 172.2 57.7 
Кавадарци 2923.5 2214.3 465.3 485.4 77.2 62.7 133.7 141.4 
Скопје 1869.11 1440.64 298.30 283.31 67.88 44.27 27.29 19.09 
Крушево 56.5 0.0 66 11.5 75.4 0.0 75.4 0.0 
М.Брод 881.7 74 322.6 48.1 21.5 3.2 21.5 6.4 
Велес 2892.9 1841.7 564.0 365.5 319.3 85.3 154.3 61.9 
Виница 228.81 109.2 24.68 9.07 0.27 042 1.39 0.56 
С.Николе 228.4 1672.4 118.8 210.9 32.2 64.5 12.9 2.5 
Делчево 215.83 72.03 9.24 5.34 3.18 2.13 0 0 
Кочани 324.04 110.66 26.65 6.97 5.01 1.56 15.04 4.68 
Гевгелија 858.4 402.5 43.9 15.6 18.1 2.9 80.2 61.4 
Берово 121.54 59.66 10.28 5.61 0.58  0 0 0 
Пехчево 65.49 57.02 4.01 1.76 0 3.94 0 0 
РМ 845.32 630.85 185.5 136.9 53.24 21.45 53.38 27.36 
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Табела 14. Годишна стапка (о/оо) на болни од неспецифични     
                   респираторни болести (Ј00-Ј06), (Ј20-Ј22), (Ј30-Ј39) и 
                   (Ј40-47) кај училишни деца за 2013  година  

 
Населено 

место 
Ј00-Ј06 Ј20-Ј22 Ј30-Ј39 Ј40-Ј47 

Град Село Град Село Град Село Град Село 
Кавадарц 999.7 835.7 131.5 126.8 44.8 50.5 55.0 48.1 
Крушево 245.0 8.5 37.5 10.0 172.5 5.1 30.0 1.7 
С.Николе 826.1 694.0 88.4 73.9 12.1 39.0 8.0 6.2 
Скопје 708.08 666.09 73.44 85.72 46.17 37.31 18.98 12.54 
Делчево 133.3 56.76 10.14 3.45 5.58 0 0.9 0 
Прилеп 199.0 104.5 162.3 162.7 95.3 16.1 49.7 11.7 
М.Брод 460.5 26.6 52.7 15.3 18.5 4.0 18.4 3.0 
Велес 1065.9 329.5 159.6 52.3 159.1 25.9 38.0 11.0 
Кочани 160.68 86.54 6.99 3.25 11.33 7.41 2.15 1.2 
Виница 156.59 97.72 9.72 2.56 1.38 0 2.02 0 
Пехчево 17.92 34.65 2.17 0.88 4.63 0 0 0 
Берово 81.41 22.63 2.99 0 2.43 0 0.86 0 
Гевгелија 238.8 191.0 8.6 7.8 12.6 10.3 11.1 10.3 
РМ 407.15 242.63 57.39 41.9 45.11 15.04 18.09 8.13 

 
 

На Графикон 6 е прикажана годишната стапка на болни од неспецифични 
респираторни болести (Ј00-Ј06 акутни респираторни инфекции) кај предучилишни и  
училишни деца од град и село во периодот од 2009-2013 година. 

 
Графикон 6. Годишна стапка (о/оо) на болни од неспецифични респираторни 
болести (Ј00-Ј06 акутни респираторни инфекции) кај предучилишни и  
училишни деца од град и село од 2009-2013 година  
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Графикон 7. Неспецифични респираторни болести кај 
предучилишни деца - 2013 година-Скопје 
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Графикон 8. Неспецифични респираторни болести кај 
училишни деца - 2013 година-Скопје
Шифра по MKБ-10 J00-J06 (1:100.000) 

Grad
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Од графиконите 7 и 8 може да се забележи цикличната сезонска варијација на 
неспецифичните респираторни болести (повисоки стапки во студениот 
период од годината што се совпаѓаат и со повисокото ниво на загаденост на 
амбиентниот воздух со ЅО2, чад и цврстите честички) со значително 
повисока стапка кај предучилишните деца во Скопје во 2013 година. Истата 
состојба се регистрира и во другите населени места. 
 
Евалуација на хигиенскиот квалитет на воздухот  
и неговите здравствени ефекти врз населението 

 
 

Врз основа на доставените наоди за регистрираните концентрации на загадувачките 
материи во воздухот во Скопје и Велес е извршена категоризација на годишното 
ниво на загадување во различни урбани зони согласно меѓународно утврдените 
норми и СЗО. 
При тоа во Скопје во поглед на чад може да се забележи дифузна дистрибуција 
односно високи концентрации на овој полутант во централното градско подрачје и 
во периферијата, што се должи на емисијата од точкести извори на 
аерозагадување (домашни ложишта, топлани за централно греење и 
мобилни извори на аерозагадување од сообраќај, потточно од тешките 
товарни моторни возила и автобусите (приватните) од јавниот градски 
транспорт). Во 2013 година регистрирано е намалување во бројот на денови 
над МДК со чад на мерното место ЦЈЗ Скопје-0 исто како и во 2012 година. 
Ова значи дека во 2013 година имаме намалување на состојбата со загаденост во 
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однос на чадот на речиси сите мерни места во градот, што веројатно се должи на 
намалената употреба на фосилните горива и зголемената употреба на природниот 
гас како енергент во индустријата, и подобрувањето на старосната структура на 
возниот парк (новите автобуси).  
 
Во однос на концентрациите на ЅО2, тие се во дозволени рамки на сите 
мерни на периферијата, индустриската зона и во централното градско 
подрачје. Измерено е намалено загадување со овој полутант и покрај густиот 
сообраќај со индивидуални патнички моторни возила, како и автобусите од јавниот 
градски транспорт (особено од приватните автобуси), а во многу помала мера е 
загадувањето од индустриските активности во однос на 2012-2006 година (табела 
15).  
Ова секако се должи на употребата на природниот гас и почисти горива, 
како и на подобрување на староста на возниот парк во градот, што секако е 
одраз на зголемената еколошка свест кај населението и преземените мерки 
и проекти од одговорните институции во Републиката. 
 

     Табела бр.15   Следење на квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје во  
                              текот на 2013 г. загадувачка материја - SO2 и чад 
 

 
загадувачка 
материја 
 

 
 
мерно место 

 Просечна 
 концентрација  
 (микрограми/м3)          

 минимум 
 максимум 
 (микрограми/м3) 

 
број на денови 
над ГВ 

 
 
 
      SO2 

ЦЈЗ-Скопје 1,2 0,0-10,0 0 
ОУ Д.Х.Димов-Влае 2,1 0.0-16,2 0 
Станица за ДДД-Чаир 2,4 0.0-8,6 0 
Цементарница Усје 2.2 0.0-11,9 0 
Нас. Јане Сандански 2.5 0.0-95,7 0 
ф-ка Европа 2,6 0.0-13,6 0 

Годишен просек 2,1  0 
 
 
 
     чад 
 
 

ЦЈЗ-Скопје 4.5 1,4-20,9 0 
ОУ Д.Х.Димов-Влае 8,5 0,0-74,0 2 
Станица за ДДД-Чаир 10.6 1,5-44,8 0 
Цементарница Усје 9,5 0,0-69,0 3 
нас. Јане Сандански 8,4 1,5-43,6 0 
ф-ка Европа 10,6 4,3-52,7 1 

Годишен просек 8,68              
*ГВ - SO2 (125 микрограми/м3) 
*ГВ - чад (50 микрограми/м3) 

 
Состојбата во Велес со ЅО2 е многу подобра (за разлика од 2002 и 2003 
година, како и во 2004 година со многу помалку примероци над МДК), и во 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година не се 
регистрирани примероци над МДК. Концентрацијата на ЅО2 со годишен просек  е 
0,029 мг/м3 е за 1,7 пати пониска од концентрацијата која што според СЗО е 
одредена за здравствено безбедна - 0,050 мг/м3, што најверојатно се должи на 
неработењето на Топилницата за олово и цинк од јуни 2003 година. Во 2013 година 
исто како и во периодот 2012-2004 година не се регистрирани примероци над МДК, 
за разлика од 2003 година - на м.м. Нова Населба (9 примероци над МДК), Тунел (3 
примероци над МДК) и (2 примероци над МДК) на м.м. Биро за вработување.  
Во однос на загадувачката материја чад може да се забележи дека просечната 
годишна концентрација за 2013 година изнесува 0,014 мг/м3  0,0160 мг/м3 за 2012 
година, и е под нормата дадена од СЗО за комбинирана експозиција на чад и ЅО2 - 

0,050 мг/м3. Но, исто така може да се воочи дека не се евидентирани примероци 
над нормативот за оваа година, додека во 2012 година се евидентирани 24 
примероци, што се должи на фактот дека чадот е посебно застапен во зимските 
месеци (табела 16). 
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Табела 16. Следење на хигиенскиот квалитет на воздухот во Велес во  
                    текот на 2013 година загадувачка материја - ЅО2 и Чад 

 

Загадувачка 
материја 

Мерно 
место 

Просечна 
годишна 

концентраци
ја 

(мг/м3) 

Минимум - 
максимум 

(мг/м3) 

Норма на СЗО* за 
комбинирана 

експозиција (мг/м3) 

Приме- 
роци 
над 

МДК* 

 
 

ЅО2 

Нова 
Населба 

 0.0295 0.0051-0,14  
 

0.050 

2 

Тунел  0.0274 0.0148-0,044 0 
Биро за 
Вработување 

0.0312 
 

0,0115-0,0712 0 

 
 

Чад 

Нова 
Населба 

 0.0142 0,0038-0,0767  
 

0.050 

3 

Тунел 0.0131 0,0057-0,025 0 
Биро за 
Вработување 

0.0157 0,0061-0,0641 4 

* Air Quality Guidelines, WHO, Regional Office for Europe, 1987. WHO Regional Publications; 
European Series: No.23. 

 
Подготвена е Публикација за „Здравствените ефекти од цврстите честички - 
политички импликации за земјите од источна Европа, Кавказ и централна Азија“ во 
рамките на Националната годишна програма за јавно здравје за 2013 година. 
 
 
5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД 

КОМУНАЛНА БУЧАВА 
 

 
Извештај за ниво на комунална бучава во градот Битола  
 
Во текот на месец април 2013 година извршени се мерења на нивото на комунална 
бучава во градот Битола. На секое мерно место извршени се четири од по 50 мерења 
во текот на едно деноноќие и тоа две мерења во периодот ден, едно мерење во 
периодот вечер и едно во периодот ноќ или вкупно 200 мерења на секое мерно 
место во сезона. Периодот ден/вечер/ноќ е одреден согласно Законот за заштита од 
бучава во животната средина (Сл. весник на РМ бр. 79/07) член 20. Резултатите од 
ниво на комунална бучава се прикажани табеларно и графички (Табела 1 и 
Графикон 1,2). 
 
Табела 1. Ниво на комунална бучава на девет мерни места во Битола,  
                 пролет 2013 година 
 
Р. 
Бр 

Мерно место 
 

Сезона LденdB(A) LвечерdB(A) LноќdB(A) LдвнdB(A) LмахdB(A) 

1. ул. Иван 
Милутиновиќ 
со ул. 
Прилепска 

Пролет  
56.64 

 
57.09 

 
51.05 

 
59.66 

 
66.5 

2. ул. Иван 
Милутиновиќ 
со ул. 
Столарска 
(Двор на 
здравствен 
дом) 

Пролет  
59.7 

 
56.12 

 
54.06 

 
61.85 

 
71.4 

3. ул. Булевар Пролет      
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1-ви Мај со 
ул. Мирче 
Ацев 
(Двор на 
гимназија  
Ј. Б.Тито) 

56 55.78 53.58 60.64 62.7 

4. ул. 
Партизанска 
со ул. АСНОМ 
(Двор на 
Клиничка 
болница) 

Пролет  
53.08 

 
48.19 

 
48.65 

 
55.81 

 
58 

5. ул. Борис 
Кидрич со ул. 
Никола Тесла 

Пролет  
57.65 

 
54.72 

 
54.83 

 
61.65 

 
66.5 

 
6. ул. 

Партизанска 
со ул. Питу 
Гули 

Пролет 53.56 55.39 52.4 59.42 64.9 

7. ул. Карпош со 
ул. 4-ти 
Ноември 
(Двор на 
детска 
градинка 
Вангел 
Мајорот) 

Пролет  
52.14 

 
51.13 

 
46.1 

 
54.56 

 
60.6 

8. ул. Јадранска 
со ул. 
Боривое 
Радосавлевиќ 

Пролет  
38.81 

 
42.3 

 
37.06 

 
44.73 

 
49.3 

9 ул. 
Партизанска 
со ул. 
Маршал Тито 
(спортска 
сала Младост) 

Пролет  
53.12 

 
54.84 

 
45.3 

 
55.75 

 
62 

 
Графикон 1. Измерено ниво на комунална бучава во градот Битола за   
                      основните индикатори Lд и Lв, пролет 2013 
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Графикон 2. Измерено ниво на комунална бучава во градот Битола за  
                      основниот индикатор Lн, пролет 2013 

 

 
 

На графиконите 1 и 2, претставен е интензитетот на бучава измерен во 2013 година, 
сезона пролет на девет мерни места. Интензитетот на бучавата е прикажан преку 
основните индикатори за бучава преку ден Lд, преку вечер Lв и преку ноќ Lн, 
изразени во dB(A). Врз основа на Правилникот за гранични вредности на ниво на 
бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр.), резултатите од мерењата на 
комунална бучава на девет мерни места покажуваат варијации на вредностите. Со 
оглед на бројот на жители, густината на населеност и урбаниот развој на градот, 
интензитетот на бучавата во станбените зони прикажан преку Lд и Lв се одржува под 
граничната вредност (ГВ). Отстапувања од ГВ 45 dB(A) постои за индикаторот Lн на 
мерно место 6 и тоа за 7 dB(A). Пад на нивото на бучава во однос на претходните 
години од 3 dB(A) за индикаторот Lд, е утврдено на мерно место 2 и е резултат на 
изградбата на кружен тек во близина на самото мерното место. Максималното ниво 
на бучава LAmax е измерено на мерно место 2 и изнесува 71,4 dB(A). 
Врз основа на утврдената состојба се наметнува потреба од превземање на 
соодветни превентивни мерки за редукција на нивото на бучава на оние мерни 
места каде измерените вредности се повисоки од максимално дозволените гранични 
вредности, а тоа се: издигнување на зелени бариери, регулирање на градскиот 
сообраќај во поглед на тешките возила, поставување на лежечки полицајци во 
близина на училишни и предучилишни установи, примена на соодветна звучна 
изолација при градење и реконструкција на деловни, станбени и болнички објекти. 
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Табела 2. Ниво на комунална бучава на девет мерни места во Битола  
 

 
 
Интензитетот на бучавата е прикажан преку основните индикатори за бучава преку 
ден Lд, преку вечер Lв и преку ноќ Ln  изразени во dB(A). Врз основа на 
Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина, 
резултатите од мерењата на комунална бучава на наведените девет мерни места 
покажуваат варијации на вредностите. Со оглед на бројот на жители, густината на 
населеност и урбаниот развој на градот, интензитетот на бучавата во станбените 
зони се одржува под граничната вредност. Отстапување од граничната вредност има 
во периодот ноќ на мерно место 6 за 2 до 7 dB(A) во сезона есен и пролет. 
Значително намалување на бучава е утврдено на мерно место 2 сезона есен, а ова 
се должи на изградбата на кружен тек во непосредна близина на самото мерно 
место. Максимално ниво на бучава е измерено на мерно место 2 и изнесува 71.4 
dB(A) во сезона пролет 
Испитувањето на негативните ефекти кај експонираната популација е извршено со 
примена на Прашалник за проценка на ефектите на бучавата кај населението, кој е 
извршен на 50 испитаници на подрачјето на градот Битола. 

Р.бр Мерно место Сезона Утро 
10h 

Ден 
13h 

Дневен 
просек   

Leq 
dВ(А) 

Вечер 
19h 

Ноќ 
23h 

Лдвн LмахdB(A) 

Leq 
dВ(А) 

Leq  
dВ(А) 

Leq  
dВ(А) 

Leq  
dВ(А) 

Leq  
dВ(А) 

Leq  dВ(А) 

1 ул. Иван Милутиновиќ 
со ул. Прилепска 

Пролет 57.79 55.39 56.64 57.09 51.05 59.66 66.5 

Есен 59.96 55.44 56.2 54.1 49.98 58.3 62.6 

2 ул. Иван Милутиновиќ 
со ул. Столарска 
(Двор на здравствен 
дом) 

Пролет 61.03 58.37    59.7 56.12 54.06 61.85 71.4 

Есен 51.34 50.82    51.08 49.94 47.07 54.56 58.7 

3 ул. Булевар 1-ви Мај со 
ул. Мирче Ацев 
(Двор на гимназија Ј. 
Б.Тито) 

Пролет 56.31 55.68    56 55.78 53.58 60.64 62.7 

Есен 51.2 51    51.1 49.92 47.03 54.54 58.7 

4 ул. Партизанска со ул. 
АСНОМ 
(Двор на Клиничка 
болница) 

Пролет 53.38 52.79   53.08 48.19 48.65 55.81 58 

Есен 52.15 51.82   51.98 53.12 47.04 55.51 61 

5 ул. Борис Кидрич со ул. 
Никола Тесла 

Пролет 58.95 56.34   57.65 54.72 54.83 61.65 66.5 

Есен 51.72 50.96   51.34 50.77 45.76 54.09 58.7 

6 ул. Партизанска со ул. 
Питу Гули 

Пролет 54.28 52.85   53.56 55.39 52.4 59.42 64.9 

Есен 54.85 53.71   54.28 51.22 47.68 56.01 65.8 

7 ул. Карпош со ул. 4-ти 
Ноември 
(Двор на детска 
градинка Вангел 
Мајорот) 

Пролет 52.74 51.54   52.14 51.13 46.1 54.56 60.6 

Есен 51.12 50.96   51.04 50.06 43.79 52.94 58.3 

8 ул. Јадранска со ул. 
Боривое Радосавлевиќ 

Пролет 38.66 38.96  38.81 42.3 37.06 44.73 49.3 

Есен 40.34 37.44 38.89 37.66 34.12 41.92 49 

9 ул. Партизанска со ул. 
Маршал Тит 

Пролет 53.21 53.04 53.12 54.84 45.3 55.75 62 

Есен 51.72 50.96 51.34 50.77 45.76 54.09 58.7 
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Резултатите се прикажани табеларно и графички. 
 
Табела 3. Вознемиреност според склалата од 0-10 
 
Вознемиреност 

Не постои 
 

Умерен степен Висок степен 

Број % Број % Број % 
41 82 9 18 0 0 

 
Графикон 1. Извори на бучава кои предизвикуваат вознемиреност 
 

 
 
Табела 4. Нарушување на спиењето според скалата од 0-10 
 
 
Нарушување 
на спиењето 

Не постои 
 

Умерен степен Висок степен 

Број % Број % Број % 
44 88 6 12 0 0 

 
Извештај за ниво на комунална бучава во градот Куманово  

 
Табела 5. Резултати од мерењата на бучавата во градот Куманово 
 

Ред. 
бр Мерно место 

Степен на 
заштита 

Lд 
dBА 

Lv 
dBA 

Ln 
dBA 

Ldvn 
dBA 

Lmax 
dBA 

1 Ул. III МУБ-Гоце Делчев и ул 
Бајрам Шабани 3 степен  65 65.4 63.1 70 80 

2 Ул. Октомвриска Револуција и 
ул Доне Божинов 

3 степен  64 60 59 66 84 

3 Ул. Тоде Думба-Лесковачка-
Титова Митровачка 2 степен  61 60 56 64 72 

4 11 Октомври - Сава Ковачевиќ 2 степен  66 64 61 69 80 
5 Ул. Тоде Мендол-Благе Илиев 

Гуне 2 степен  61 61 58 65 75 

6 Народна Револуција - Кирил и 
Методиј 

3 степен  62 65 61 68 76 

7 Октомвриска Револуција-Иво 
Лола Рибар-Ѓорче Петров 

3 степен  72 67 60 71 93 

8 Борис Кидрич - Гоце Делчев 3 степен  65 67 63 70. 80 
9 Братство Единство - 11 

Октомври 3 степен  66 64 63 70 81 
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10 Народна Револуција- Тонко 
Димков 2 степен 65 65.6 62.4 70 81 

 
Комуналната бучва се мери на 10 мерни места рапоредени во две зони и тоа 
станбено училишна зона и административно деловна станбена зона. Анализата на 
резултатите за нивото на бучавaта регионот со трет степен на заштита покажува 
дека дневното ниво на бучава е во рамките на граничните вредности, додека 
ноќното ниво ги надминува граничните вредности  за 4-8 dBА. Дневното ниво на 
бучава е надминато само на мерно место 7 заради интензивниот сообраќај. На трите 
мерни места кои припаѓаат на втор степен на заштита измерени се вредности на 
бучавата кои ги надминуваат граничните вредности за дневниот и ноќниот период за 
5-10dBА.  
 
Заклучок: 
 

1. Според податоците од мониторингот на бучавата во Битола населението не е 
изложено на зголемено ниво на бучава, треба да се прават напори да се 
одржуваат тивките зони  во соработка со локалната власт. Испитувањето на 
вознемиреноста и нарушување на спиењето е извршено на мал примерок, кој 
не е репрезентативен, но сепак покажува дека не постои висок степен на 
вознемиреност или нарушување на спиењето од бучавата. 

2. Населението на Куманово е изложено на зголемено ниво на бучава во чисто 
станбените зони, како и во мешовита станбено деловна зона, и со тоа е 
зголемена  можноста за појава на несакани ефекти како вознемиреност и 
нарушување на спиењето, особено нарушување на спиењето затоа што не 
постои очекуваниот пад на ноќната бучава.  

3. Потребна  е соработка со локалната самоуправа каде што треба да се истакне 
значењето на зголеменото  ниво на бучава и комуналните мерки кои треба да 
се превземат за намалување на бучавата преку истакнување на прблемот во 
Локалните Совети за јавно здравје. 

6. СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКО УПРАВУВАЊЕ СО 
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД 

 
 
Врз основа на постојните законски прописи и меѓународни стручни норми Институтот 
за јавно здравје на РМ, во соработка со Центрите за јавно здравје во текот на 2013 
година обезбедуваше стручно-методолошка едукација на медицинскиот персонал за 
правилно собирање, селектирање и диспозиција на централниот собирен пункт (во 
кругот на здравствените установи), на цврстиот медицински отпад (инфективен) од 
здравствени установи во Републиката во Тетово (09.04.2013) и Штип (15.11.2013). 
Изготвуваше стручно-методолошки упатства и вршеше обука за управување со 
цврстиот медицински отпад од здравствените установи во Република Македонија, со 
цел да се обезбеди соодветно собирање, сепарација, третман, како и стручна помош 
за безбедно транспортирање и диспозиција од овластени стручни организации 
(делокруг на Министерството за животна средина и просторно планирање и 
Министерството за транспорт и врски) на депонии кои одговараат на санитарно-
хигиенските норми и услови.  
 
Во соработка со Министерството за здравство дадени се напатствија за централните 
собирни пунктови на болниците со одржување на ниски температури за соодветно 
чување на медицинскиот отпад. Исто така земено е учество во Проектот за изградба 
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и реконструкција на здравствени установи во Република Македонија во однос на 
управувањето со медицински отпад. 

7. АНАЛИЗА И ПРОЦЕНКА НА БЕЗБЕДНОСТА НА 
ХРАНАТА И ПРЕДМЕТИТЕ КОИ СЕ ВО ДОПИР СО 
ХРАНАТА 

 
Здравствена безбедност нa прехранбени производи во 
Република Македонија   
 
Спроведување на активностите во рамките на  националниот систем за контрола на 
здравствената безбедност на прехранбените производи во Република Македонија се 
врши од страна на овластени стручни институции: Институтот за јавно здравје на 
РМ, 10 Центри за јавно здравје во соработка со инспекциските служби, Агенцијата за 
храна и ветеринарство. Активностите се состојат од надзор, земање мостри и 
лабораториска анализа на мострите на ниво на увоз, домашно производство и 
промет на прехранбените производи. 
Во прехранбените производи испитувани се следните групи параметри: 
 
• квалитет (состав, хигиенски квалитет, органолептички особини), декларација; 
• адитиви (конзерванси, прехранбени бои, вештачки сладила); 
• пестициди (органохлорни , органофосфорни); 
• тешки метали (олово, кадмиум, арсен, жива, манган, бакар, железо) 
• микотоксини (афлатоксини  Б1, Б2,Г1 Г2,); 
• антибиотици; 
• микробиолошка исправност; 
• радионуклеиди. 
 
Табела 1. Обем на испитувани групи параметри   

     Параметар вкупно 
увоз Промет и домашно 

производство 
Вкупно Неисправни Вкупно Неисправни 

Квалитет 9948 
 

5970 236 
3,95% 

3978 82 
2,06% 

Адитиви 
 

1371 573 
3 

0.52% 
798 

12 
1.5% 

Пестициди 3555 3123 0 432 0 
 
Тешки метали 
 

6365 5353 
28 

0,52% 1012 
9 

0,89% 

Микотоксини 2934 2564 0 370 0 
Микробиолошка 
исправност 
 

14112 5892 
54 

0.916% 8220 
292 

3,55% 

Радионуклеиди 1191 883 0 308 0 

 
Анализата на здравствената безбедност на прехранбените производи покажува 
највисок процент на неисправни производи од увоз во однос на квалитет (3,95%), 
наспроти прехранбените производи од промет и домашно производство (2%). 
Микробиолошката неисправност е повисока кај анализираните производите од 
домашно производство (3,55%) во споредба со микробиолошката неисправност  кај 
анализираните мостри од увоз чиј процент е знатно понизок (0,92%). Присуството 
на адитиви било причина за неисправност кај 1,5% од производите од домашно 
производство. Сите 3555  мостри прехранбени производи испитани на присуство на 
резидуи на пестициди одговарале на законските прописи за безбедност на храна. 
Кај анализираните примероци за микотоксини не се детектирани концетрации над 
МДК. Анализите за тешки метали покажале дека 0,89% од мострите од домашно 
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производство и промет содржат резидуи на тешки метали над МДК, додека кај 
прехранбените производи од увоз процентот е понизок 0,52% (Табела 1). 
Анализа  на  квалитет 
  
За оценување на квалитетот на производите во текот на 2013 год., анализирани се 
вкупно 9948 мостри од кои од увоз 5970 и 3978 од промет и домашно производство. 
Процентот на примероци кои отстапуваат во однос на квалитетот е повисок кај 
производите од увоз 3,95% во споредба со неисправноста за квалитет кај домашните 
производи 2% (график 1). Овој наод се должи на високиот процент детектирани 
мостри со отстапување во квалитетот во ЦЈЗ Скопје, заради наод на зголемен 
процент на влага во брашно од увоз. Највисок процент на неисправни мостри заради 
квалитет од домашно производство е утврден во ЦЈЗ Тетово 7,18%. 
 
График 1.Неисправност на прехранбени производи во однос на квалитет 
 

 
 
Највисок број испитани мостри се извршени во ИЈЗ на РМ, 3339 мостри, потоа во ЦЈЗ 
Куманово 2682, ЦЈЗ Скопје 1927 (Табела 2). 
 
Табела 2. Обем на испитани мостри за квалитет според институции 
 
 Вкупно Неисправни Увоз Неисправни Домашно Неисправни 

ИЈЗ на РМ  3339 
39 

1,17% 2386 
22 

0,92% 953 
17 

1,78% 

ЦЈЗ Скопје 1927 
222 

11,52% 1061 
207  

19,51% 866 
15 

1,73% 

ЦЈЗ Куманово 2682 
12 

0,44% 2478 
7 

0,28% 204 
5 

2,45% 

ЦЈЗ Битола 518 
7 

1.35% 18 0 500 
7 

1,4% 

ЦЈЗ Велес 293 
11 

3,7% 3 0 290 
11 

3,8% 

ЦЈЗ Тетово 181 
12 

6,63 14 / 167 
12 

7,18% 

ЦЈЗ Струмица 76 
3 

3,95%  0 76 
3 

3,95% 

ЦЈЗ Охрид 107 
7 

6,54% / / 107 
7 

6,54% 
ЦЈЗ Прилеп 602 0 3 0 599 0 
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ЦЈЗ Кочани 223 
5 

2,2% 7  216 
5 

2,31% 
Причини за неисправност на прехранбените производи во однос на квалитет се 
отстапување на параметрите на состав од пропишаните стандарди, најчесто кај 
мостри кои се доставени за контрола  од  пробно производство. Кај увозните 
производи тоа беше зголемен процент на влага или зголемена содржина на пепел 
кај брашното. Други причини се несвојствени  органолептички особини, 
неуслогласен состав со декларацијата, изминат рок на употреба. 
 
Во ИЈЗ анализирани се вкупно 43 мостри готварска сол од кои 32 од увоз и 
11 од домашно производство и промет. 31,25 % од испитаните мостри од 
увоз биле неисправни заради пониска јодираност и нивната употреба е 
забранета.. 
 
Анализи во однос на присуство на адитиви во прехранбените производи се 
извршени кај 1371 мостри. Одредувана е содржина на конзерванси, прехранбени 
природни и вештачки бои, засладувачи, одредени антиоксиданси, киселини и друго. 
Од нив само во ИЈЗ се детектирани 15 неисправни мостри, 3 од увоз и 12 од 
домашно производство. Неисправноста се должи на зголемена концентрација на 
фосфати кај месни производи но и кај месото кое се употребува како суровина за 
проиводство на месни производи од домашно производство и детекцијата на 
конзервансите преставува дел од контрола на процесот на производството кај 
домашните производители (табела бр.3).  
Утврдено е  присуство на прехранбени бои во овошни сокови, кои се дозволени за 
употреба но не кај оваа група производи, согласно легислативата за квалитет на 
овошни сокови. 
 
Табела бр. 3 Дистрибуција на испитани мостри за адитиви според                     
                      институции 
 
 Вкупно Неисправни Увоз Неисправни Домашно Неисправни 

ИЈЗ на РМ  663 
15 

2,26% 327 
3 

2.3% 336 
12 

3,57% 
ЦЈЗ Скопје 124 0 51 0 73 0 
ЦЈЗ Куманово 292 0 195 0 97 0 
ЦЈЗ Битола 23 0 / / 23 0 
ЦЈЗ Велес 30 0 / / 30 0 
ЦЈЗ Тетово 3 0   3 0 
ЦЈЗ Струмица 30 0 / / 30 0 
ЦЈЗ Прилеп 206 0 / / 206 0 

 
 
Контаминенти - тешки метали 
 
Анализа на контаминација на  прехранбените производи  со тешки метали е 
извршена  на 6365 мостри, од кои 5353 се мостри од увоз и 1012 се мостри од 
домашно производство и промет. Недозволено високи концентрации на тешки 
метали се измерени кај 37 мостри, 28 од увозни производи (0,52%) и тоа од групата 
жито, брашно, а од домашно производство и промет биле детектирани тешки метали 
кај 9 (0,89%) мостри. 
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Табела бр. 4 Дистрибуција на испитани мостри за метали според институции 
 

 Вкупно 
Неисправн

и Увоз 
Неисправн

и Домашно Неисправни 

ИЈЗ на РМ  3083 
9 

0,3% 2586 
3 

0,12% 497 
6 

1,2% 

ЦЈЗ Скопје 1437 
2 

0,14% 1162 
1 

0,08% 275 
1 

0,36% 

ЦЈЗ Куманово 
 

1617 
25 

1,54% 
1505 24 

1,59% 
112 1 

0,89% 

ЦЈЗ Битола 210 
1 

0,48% 100 0 110 
1 

0,9% 
ЦЈЗ Велес 18 0 0 0 18 0 
 
 
Во Институтот за јавно здравје во однос на контаминацијата со тешки метали 
анализирани се вкупно 3083 мостри, 2586 од увоз и 497 од домашно производство и 
промет. Кај 4 мостри – пченица и 1 мостра пивски слад детектирана е зголемена 
содржина на олово. Мостри со зголемена содржина на тешки метали се: 
4 мостри жита созголемена концентрација на олово 
1 мостра пивски гриз со зголемена концентрација на олово 
1 мостра диететски производ со зголемена концентрација на жива 
1 мостра адитив со зголемена концентрација на арсен 
1 мостра минерална вода со зголемена концентрација на арсен 
2 мостри производи од зеленчук имаат зголемена концентрација железо 
 
Микотоксини 
 
Микотоксини од групата на афлатоксини B1 B2, G1 и G2 се испитувани кај  
житарици, брашно и нивни производи, јаткасто овошје, сушено овошје, сушен 
зеленчук, зачини, кафе, чај.  Испитани се вкупно 2934 мостри од кои 2564 се од 
увоз, а 370 од домашно производство и од промет. Не се детектирани микотоксини 
над граничната вредност. 
 
Радиоактивност  
 
Анализа за радиоактивна контаминација е извршена кај 1441 примероци, од кои од 
домашно производство 650 и тоа најмногу печурки, а од увоз испитани се само 791 
примероци, најголем број од групата жита, брашно и печурки.   
 
 
Табела бр. 5 Обем на извршени анализи на радиоактивност по групи   
                      прехранбени производи во ИЈЗ 
 
 Вкупно Увоз Промет и домашно производство 
жита, брашно 897 881 16 
Овошје 9 0 9 
Зеленчук 1 1 0 
кафе, какао, чај 26 0 26 
производи од овошје 4  4 
Производи од зеленчук 249 1 248 
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Микробиолошка безбедност  
 
Во 2013 год.  во однос на микробиолошка исправност анализирани се вкупно 14112  
мостри прехранбени производи, од кои од увоз 5892, а од домашно производство и 
промет 8220 мостри.   
 
График бр.  2  Микробиолошка безбедност спoред потекло на производите 
 

 
 
 
 
Микробиолошка неисправност е констатирана кај 346 мостри или кај 2,45% од сите 
испитани мостри и тоа 0,92% кај производите од увоз, а 3,55% кај домашното 
производство и прометот.  
 
Табела бр. 6 Микробиолошка исправност на мостри прикажани според      
                      институции 
 
 Вкупно Неисправни Увоз Неисправни Домашно Неисправни 

ИЈЗ на РМ 3593 
56 
1,56% 2358 

10 
0.42% 1235 

46   
3,72% 

ЦЈЗ Скопје 3529 
115    
3,26% 1123 

37 
3,29% 2406 

78 
3,24% 

ЦЈЗ Велес 783 
32    
4.1% 3  780 

32   
4.1% 

ЦЈЗ Куманово 3330 
5 
0.15% 2281 

1 
0,04% 1049 

4    
0.38% 

ЦЈЗ Битола 1196 
30    
2.51% 107 

2 
1,87% 1089 

28    
2.57% 

ЦЈЗ Тетово 355 
77 
21,7% 11 / 344 

77 
22,4% 

ЦЈЗ Струмица 136 
1 
0,73% 0 0 136 

1 
0,73% 

ЦЈЗ Охрид 262 
12     
4,58%   262 

12 
4,58% 

ЦЈЗ Прилеп 649 
4 
0,62% 3 0 646 

4 
0,62% 

ЦЈЗ Кочани 279 14 6 4 273 10 
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5,02% 66,6% 3,66% 

 
Во ИЈЗ на РМ се анализирани 3593 мостри од кои поголем дел се од увоз (2358). Во 
ЦЈЗ Скопје се анализирани 3529 мостри, во Куманово 3330, во Битола 1196, во 
Прилеп 649 (табела 6). Кај испитаните мостри од домашно производство и промет по 
институции најголем процент на неисправни мостри е регистриран во ЦЈЗ Тетово 
22,4%, и во овој ЦЈЗ секоја година има најголем број микробиолошки небезбедни 
производи. Во ЦЈЗ Охрид се утврдени 4,58% неисправни, во ЦЈЗ Велес се утврдени 
4,1% неисправни мостри, во ИЈЗ на РМ 3,72%, во ЦЈЗ Скопје 3,24%, во Битола 
2,57% неисправни.  
Во лабораториите на ИЈЗ за  микробиолошката  безбедност анализирани се вкупно 
3593 мостри прехранбени производи. Микробиолошка неисправност  e констатирана  
кај 10 мостри од увоз или 0,42% и кај 46 мостри од домашно производство и промет 
или 3,7%.  
 
Табела бр.7  Преглед на изолирани микроорганизми во храната во ИЈЗ 
 
микроорганизми Вкупно 

анализирани  
мостри      

Број на 
контаминирани 
мостри 

Увоз Домашно 
производство 

Salmonella 1835 2 0 2 
Kоагулаза позитивен 
Staphylococcus aureus 

458 0 0 0 

Escherichia coli 547 7 0 7 
Квасци 1363 0 0 0 
Мувли 1728 0 0 0 
Enterobacteriaceae 1468 9 0 9 
Аеробни мезофилни бактерии 387 15 0 15 

Listeria monocytogenes 471 1 0 1 
Escherichia coli O-157 100 0 0 0 
Campylobacter spp. 124 0 0 0 
Yersinia enterocolitica 137 0 0 0 
Enterobacter sakazakii 39 0 0 0 

 
 
Најчеста причина за микробиолошка контаминација на прехранбените 
производи е наод на зголемен број на аеробни мезофилни бактерии и тоа во  
3,87% од испитуваните мостри, кои најчесто беа детектирани во пакуваните 
води за пиење. Потоа наод на E. coli во 1,08% од испитуваните мостри 
претежно во млеко и млечни производи. Enterobacteraicae беа детектирани 
во 0,6% од испитуваните мостри и тоа во овошје и зеленчук подготвени за употреба 
и замрзнати, потоа во млечни производи. Наодот на овој вид микробиолошка 
контаминација укажува на лоши хигиенски услови за работа и употреба на 
небезбедна вода во процесот на подготвување на храната. 
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Табела бр.8  Микробиолошка неисправност  по групи на производи  
                      испитани во ИЈЗ 
 

  Вкупно Увоз Промет и домашно 
производство 

   Вк. домашно 
Група Вк. Неис. % Вк. Неис. % Вк. Неис. % 
млеко 43 5 11,6

2 
1 0 0 42 5 11,9 

производи од 
млеко 

76 9 11,8
4 

4 0 0 72 5 12,5 

месо 39 6 15,7
8 

8 4 50 30 2 6,66 

производи од 
месо 

154 1 0,64 0 0 0 154 1 0,64 

риби 2 0 0 1 0 0 1 0 0 

производи од 
риби 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

јајца 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

 жита 1139 2 0,17 1073 1 0,09 66 1 1,51 

леб, 
тестенини 

116 0 0 41 0 0 75 0 0 

слатки 73 0 0 48 0 0 25 0 0 

шеќер, 
бомбони, 
чоколади 

154 0 0 127 0 0 27 0 0 

диететски 
производи 

276 0 0 221 0 0 55 0 0 

овошје 22 2 9,09 2 0 0 20 2 10 

зеленчук 16 1 6,25 5 1 20 11 0 0 

масти и 
масла 

142 1 0,7 129 1 0,77 13 0 0 

адитиви 214 0 0 191 0 0 23 0 0 

кафе, какао, 
чај 

195 0 0 69 0 0 126 0 0 

алкохолни 
пијалоци 

29 0 0 22 0 0 7 0 0 

безалкохолни 
пијалоци 

372 24 6,45 110 3 2,72 262 21 8,01 

сладолед 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

готови 
јадења 

15 0 0 7 0 0 8 0 0 

производи од 
овошје 

204 1 0,49 95 0 0 109 1 0,91 

производи од 
зеленчук 

172 4 2,32 93 0 0 79 4 5,06 

зачини 41 0 0 35 0 0 6 0 0 

готварска сол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

друго 94 0 0 71 0 0 23 0 0 

ВКУПНО 3593 56 1,56 2358 10 0,42 1235 46 3,72 

 
Од увозните производи 10 мостри или 0.42 % биле микробиолошки небезбедни и 
тоа 4 примероци  месо, 1 жито, 1 зеленчук, 1 маст и масло и 3 безалкохолни 
пијалоци. 
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Микробиолошка неисправност кај производи од домашно производство е 
детектирана кај 46 производи и тоа кај 5 млека, 9 производи од млеко, 2 меса, 1 
производ  од месо, 1 жито, 2 овошја, 21 безалкохолни пијалоци, 1 мостра од 
производ од овошје и 4 производи од зеленчук. 
Од прегледот на микробиолошката неисправност по одделни групи прехранбени 
производи од домашно производство се констатира следното: највисок процент на 
неисправни мостри има кај производи од млеко 12,5%; 11,9% кај млеко; 8,01% 
безалкохолни пијалоци; 5,06% производи од зеленчук.   
 
 
Следење на безбедноста на храната во образовни и 
здравствени институции  
 
Согласно програмските задачи, Центрите за јавно здравје имаат обврска да ја следат 
бебзедноста на храната која се послужува во предучилишни и училишни установи, 
ученички и студентски домови, болници преку вршење на санитарно хигиенски 
увиди, земање примероци храна и брисеви од работни површи и други предмети кои 
доаѓаат во контакт со храната. Цел на задачата е рано откривање на присутни 
микробиолошки опасности и превенција на ризици кои произлегуваат од небезбедна 
храна во предучилишни, училишни установи, ученички, студентски домови и 
болници каде што престојуваат и се исхрануваат деца, ученици, студенти и 
хронично  болни лица.  
Во текот на 2013 година извршени се  вкупно 152 санитарно хигиенски увиди, 
земени се 752 оброци и 870 брисеви за микробиолошка анализа. Кај брисевите, како 
поосетлива метода за откривање на микробиолошка контаминација утврдени се 57 
кои не задоволуваат хигиенски стандарди, и тоа 15% во Тетово, 13% во Охрид, 9% 
во Велес, 4% во Кочани и Скопје. 
 
Табела бр.9 Следење на безбедност на храната во образовни институции,    
                     училишни, предучилишни установи 
 

Центар за јавно 
здравје  

број на 
увиди 

број на 
тестирани 

оброци 

број / % на 
микробиолошки 

загадени 

број на 
брисеви 

број /% на 
брисеви кои не 
задоволуваат 

хигиенски 
стандарди 

Скопје 10 40 0 50 2       4% 

Битола 14 100 0 16 0 

Куманово 20 80 0 100 0 

Прилеп 20 34 0 52 0 

Велес 22 80 0 110 10      9% 

Охрид 11 43   160 21     13% 

Тетово 10 80 9     11% 84 13     15% 

Кочани 12 48   92 4      4% 

Струмица 16 48 0 105 7       0,7% 

ВКУПНО 135 553 9 769 57      7%  
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Табела бр. 10 Следење на безбедност на храната во здравствени институции 
 
 

Центар за јавно 
здравје  

број на 
увиди 

број на 
тестирани 

оброци 

број / % на 
микробиолошки 

загадени 

број на 
брисеви 

број /% на 
брисеви кои не 
задоволуваат 

хигиенски 
стандарди 

Скопје 6 24 1 60 12        20% 

Битола 8 112 0 50 0 

Куманово 4 32 0 40 0 

Прилеп 4 8  20 1 

Велес 12 48 1 125 16      13%   

Охрид 6 24  83 5        6% 

Тетово 2 8 1 20 1 

Струмица 2 3 0 15 0 

ВКУПНО 44 259 3 413 25       6% 
 
 
Во кујните во болнички установи во кои се врши приготвување и послужување на 
храната извршени се вкупно 56 санитарно хиогиенски увиди, земени се 224 оброци 
за тестирање и 520 брисеви. Од анализираните оброци 3 мостри биле здравствено 
небезбедни, по една во Тетово, Велес и Скопје. Брисевите покажале микробиолошка 
контаминација кај 20% во Скопје,  13% од испитаните во Велес, 6% во Охрид. Во 
овие градови постои значително отстапување од хигиенските норми што бaра 
засилен надзор од страна на одговорните лица, со засилени мерки за дезинфекција 
на просториите, опремата и приборот. Тоа се мерки кои се превзмени и кои спречиле 
појава на епдемија на болестi предизвикани со микробиолошки загадена храна. 
 Најчесто изолирани микрорганизми во брисевите се Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas, Enterobacteriacae, микрорганизми кои укажуваат на недоволно 
орджување на личната и општата хигиена.  
 
Иако правните лица кои управуваат со кујните во образовните и здравствените 
установи имаат обврска да воведат НАССР за контрола на безбедноста на храната, се 
чини дека имплементацијата не е доследна и се јавуваат пропусти во работењето. 
Санитарно хигиенските увиди овозможуваат рано откривање на микробиолошката 
контаминација и наложување на вонредна дезинфекција и со тоа превенција на 
болестите поврзани со храната. Континуираната едукација на лицата кои доаѓаат во 
контакт со храната може да даде значаен придонес во однос на одржувањето на 
општата и личната хигиена. 
 

 
Проценката на ризикот од хемиска контаминација на зеленчук 
 
Согласно програмските задачи во текот на 2013 година земени се 57 мостри 
зеленчук од пазарите во Куманово и тестирани за присуство на метали.  Во Битола 
земени се 25 мостри зеленчук и тестирани за резидуи нa метaли и пестициди.  
Од страна на доктор специјалист по хигиена и санитарен техничар во периодот од  
јуни до септември, земени се вкупно 25 мостри на овошје и зеленчук од пазарот во 
град Битола. За секоја земена мостра овошје и зеленчук направена е анализа на 
резидуи на тешки метали и пестициди во лабораторијата на  ЦЈЗ Битола. 
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Табела бр. 11 Просечна концентрација на олово и кадмиум според  
                        видови зеленчук 
 

Вид на зеленчук 

Олово 
мг/кг 

 

Кадмиум 
мг/кг 

 
просечна макс. просечна макс. 

плодест 0,014 0,1 0,008 0,043 
коренест 0,012 0,046 0,019 0,05 
листест 0,04 0,162 0,008 0,027 

 
Лабораториските анализи извршени во ЦЈЗ Битола и ЦЈЗ Куманово покажуваат дека 
резидуите на метали олово и кадмиум се под граничните вредности пропишани со 
Правилникот за општите барања на безбедност на храната.  
Анализи на арсен и кадмиум не се извршени, иако се дел од упатсвото за 
спроведување на оваа програмска задача. 
Во ЦЈЗ Куманово не се тестирани резидуи на пестициди, а во Битола се извршени и 
наодите покажуваат дека концентрациите се под прагот на детекција, односно не 
содржи резидуи на пестициди. 
 
 

 

Здравствена безбедност на предмети кои доаѓаат во контакт со 
храна  

 

Табела бр.12 Испитани примероци по производи и материјали за предмети  
                       кои доаѓаат во контакт со храна  
                       (исправни и неисправни примероци) за 2013 год. 
 

Група 
Вкупно Увоз Домашно 

Вк. Неис. Вк. Неис. % Вк. Неис. % 

Садови и 
прибор за 
животни 
намирници 

221 9 189 9 4.76 32 0 0.00 

Метал 37 5 32 5 15,62 5 0 0.00 

Пластика 70 3 52 3 5.77 18 0 0.00 

Керамика 39 0 36 0 0.00 3 0 0.00 

Стакло 55 0 52 0 0.00 3 0 0.00 

Хартија 2 0 1 0 0.00 1 0 0.00 

Дрво 3 0 1 0 0.00 2 0 0.00 

Апарати за 
домаќинство 

15 1 15 1 6.66 0 0 0.00 

Амбалажа за 
животни 
намирници 

220 1 130 0 0.00 90 1 1.11 
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Метална 21 0 20 0 0.00 1 0 0.00 

Пластична 147 1 65 0 0.00 82 1 1.22 

Стаклена 35 0 35 0 0.00 0 0 0.00 

Хартиена 17 0 10 0 0.00 7 0 0.00 

Прибор за 
мали деца и 
доенчиња 

29 1 29 1 3.45 0 0 0.00 

Пластични 
гранулати 

1 0 0 0 0.00 1 0 0.00 

Делови од 
машини 

0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

ВКУПНО: 471 11 348 10 2.48 123 1 0.81 

 

Во 2013 год. од испитаните 1427 примероци, 471 (поделени по подгрупи на 
материјали) се предмети наменети да дојдат во контакт со храна. Од нив само 11 се 
неисправни и тоа: 6 по параметарот вкупна миграција на неоргански и органски 
супстанции и 5 поради зголемена отпустливост на метали (Mn, Cr, Ni, Cd). 

 
 
Заклучок: 
 

• Наод кој изненадува оваа година е највисок процент на неисправни мостри за 
квалитет и тоа од увоз што се должи на засилениот надзор на брашното. 
Потоа следи контаминацијата со тешки метали на производите од домашно 
производство, но и на увозните производи. Ова се однесува на пченицата и 
брашното во кои беше детектирана зголемена содржина на олово. 

• Микробиолошката безбедност  на прехранбените производи од домашно 
производство останува како значајна опасност  за следење која се одржува 
повисока во споредба со увозните прехранбени производи. При тоа во иднина 
треба да се обрати внимание  на зеленчук и овошје.  

• Увозните прехранбени производи треба да бидат контролирани особено 
одредени групи прехранбени производи, како што   се готварската сол за 
јодираност, безалкохолните пијалоци, минералните води, производи од 
зеленчук. 

• Хемиската контаминација со резидуи на пестициди не претставува проблем во 
однос на оние видови пестициди кои се испитуваат во овластените 
лаборатории. Потребно е зајакнување на лабораториските капацитети за 
проширен опсег на анализа на резидуи на пестициди. 

• Иако правните лица кои управуваат со кујните во образовните и 
здравствените установи имаат обврска да воведат НАССР за контрола на 
безбедноста на храната, се чини дека имплементацијата не е доследна и се 
јавуваат пропусти во работењето. Санитарно хигиенските увиди овозможуваат 
рано откривање на микробиолошката контаминација и наложување на 
вонредна дезинфекција и со тоа превенција на болестите поврзани со 
храната. Континуираната едукација на лицата кои доаѓаат во контакт со 
храната може да даде значаен придонес во однос на одржувањето на општата 
и личната хигиена. 

• Неопходно е да се зајакне контролата над предметите кои доаѓаат во контакт 
со храната со воведување на нови аналитички параметри као што се фталати, 
бисфенол, меламин. 
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ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ВУЛНЕРАБИЛНИ ГРУПИ ОД 
НАСЕЛЕНИЕТО 
 
1. ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦА  
 
Стапката на доенечка смртност (смртност на децата од 0-12 месеци) има надолен 
тренд во последната декада, но со повремени осцилации. Во 2012 година 
изнесуваше 9,8 на 1000 живородени и е двојно повисока од просекот во ЕУ. Во 
однос на структурата на смртност, во изминатите години најголем дел се должи на 
рана неонатална смртност (во првите 6 дена од раѓањето), додека како медицинска 
причина за смрт најчести се недоносеноста/предевременото раѓање и 
конгениталните аномалии. Во 2012  година има регистрирано само 1  смртен случај 
на жена во реприодуктивен период од матернални причини за смрт  со стапка од 4.2  
на 100.000 живородени. Во Република Македонија, според последните податоци 
добиени со истражувањето спроведено од страна на УНИЦЕФ во 2011 година, 41% 
од мајките дојат предоминантно, што значи додаваат и други течности (вода, чај, 
сок), додека ексклузивното доење е застапено кај 23% од мајките. 
 
Здравјето на мајките и децата одсекогаш е високо на политичката агенда со оглед на 
важноста на здравјето на овие две најранливи популациони групи за општеството во 
целост. Покрај големиот напредок во унапредувањето на здравјето на мајките и 
децата во Република Македонија во последната декада,  мерено преку 
матерналната, перинаталната, доенечката смртност и смртноста на децата до 5 
години, сепак се уште не се достигнати Миленумските развојни цели (МРЦ 4 и 5), 
воедно постоечките вредности се повисоки во споредба со земјите од Еевропскиот 
регион.  

Безбедно мајчинство опфаќа збир на мерки кои имаат за цел да и овозможат на 
жената да прими високо квалитетни гинеколошки услуги, услуги во доменот на 
семејно планирање, услуги во текот на бременоста, за време на породувањето и во 
периодот после породувањето, а со цел да се овозможат услови за оптимално 
здравје на жената, фетусот и доенчето за време на бременоста, породувањето и во 
периодот после породувањето.  

Безбедното мајчинство започнува во периодот пред концепција преку соодветна 
исхрана и практикување на здрави животни стилови, продолжува со соодветна 
антенатална грижа вклучително превенција на компликации, а како оптимален 
резултат е завршување на бременоста без компликации и непотребни интервенции, 
раѓање на здраво новороденче, и здрав постпартум период во средина која го 
поддржува физичкото и емоционалното здравје на  жената, новороденчето и 
семејството. 

Главните предизивици во однос на безбедното мајчинство во Република 
Македонија 

Според податоците од Информацијата за здравствената состојба на мајките и децата 
која на годишно ниво се изотвува од страна на Заводот за здравствената заштита на 
мајките и децата, Република Македонија во изминатата декада покажува 
континуиран  прогрес во унапредувањето на здравјето на мајките и децата мерено 
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преку основните индикатори поврзани со безбедното мајчинство, со повремени 
варијации на трендот.  
Табела 1. Основни индикатори поврзани со безбедно мајчинство  
                 (2008-2012) 
 

Индикатори 2008 2009 2010 2011 2012 Разлика 
2011/2012 

Број на живородени деца  
 
 

22945 23684 24296 22770 23568  

Матернална смртност (на 
100.000 живородени)  
 

- 4,2 8,2 4.1 4.2  

Перинатална смртност (на 
1000 родени)  
 

14,6 16,4 12,6 12.3 12,8  

Доенечка смртност (на 1000 
живородени)  
 

9,7 11,7 7,6 7.5 9,8  

Смртност на деца под 5 
години (на 1000 
живородени) 
 

10,9 13,3 8,3 8.6 11,0  

% на живородени со ТТ под 
2500 грама  
 

7,2 8 7,8 7.0 7,2  

Стапка на породени со 
стручна помош 

99,6 99,7 99,7 99,8 99,7  

% на бремени жени кои 
биле на антенатален 
преглед во првиот 
триместар 

47,1 45,0 38,7 49,6 40  

Стапка на абортуси (на 100 
живородени) 
 

26,8 25,0 23,6 20,9 23,4 23,4 

Употреба на модерни методи 
на контрацепција (%) кај 
мажени жени на возраст од 
15-49 години 

9,8 - - 13 -  

 
Иако постои евидентен прогрес во висината на индикаторите, сепак се уште постојат 
разлики во однос на постоечките вредности во Европскиот регион (табела 2). 
 
Табела 2. Споредебени врдности на основните индикатори во Европскиот     
                 Регион и во Р. Македонија 
 

 
Индикатор 

 
Европски регион 

(последни 
расположливи 

податоци) 

 
Република 
Македонија 

(2012) 

Матернална смртност (на 100.000 живородени)  4-33 4.2 
Перинатална смртност (на 1000 родени)  8 12,8 
Доенечка смртност (на 1000 живородени)  4.2 9.8 
% на живородени со ТТ под 2500 грама  6.9 7.2 
Стапка на абортуси (на 100 живородени) 12 22,8 
Употреба на контрацепција (%) кај мажени 
жени на возраст од 15-49 години 

33-83%2 13% 
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Матерналното здравје се мери преку три индикатори: матернална смртност, 
употреба на контрацепција и незадоволени потреби за контрацепција.  
 
Мерењето на стапката на матерналната смртност е комплексен процес и во 
Р.Македонија овој индикатор има осцилаторен тек. Во 2012  година има 
регистрирано само 1  смртен случај на жена во реприодуктивен период од 
матернални причини за смрт  со стапка од 4.2  на 100.000 живородени. 
 
 
Графикон 1. Стапка на матернална смртност на 100.000 живородени  
 

 
 
 
Недоволната употреба на модерни методи на семејно планирање (13% од жените на 
возрста до 15-49 години во Р.Македонија користат модерни методи на 
контрацепција3) се можен контрибутивен фактор поради фактот дека 
повторувачките абортуси, тинејџерската бременост и недоволното растојание помеѓу 
две бремености се асоцирани со повисока матернална смртност. Процентот на 
употреба на модерни методи на семејно планирање во Европскиот регион се движи 
од 33% во Регионот на Источна Европа до 88% во регионот на Северна Европа.  
Доенечката смртност е комплексен индиктор кој е под влијание на многу фактори 
како: социо-економски (степен на образование на мајката, статус на вработеност, 
висина на приходи), демографски (возраст на мајката, место на живеење), фактори 
од страна на здравствен систем (достапност и квалитет на здравствена заштита-
географска, финаниска), животни стилови на мајката (пушење, алкохол, исхрана, 
физичка активност, услови на работно место), повеќеплодна бременост, недоволна 
информираност на мајката, особено на младите итн. Во последната декада, овој 
индикатор покажува надолен тренд со повремени осцилации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Мултииндикаторско кластерско истаржување МICS. UNICEFи Државен завод за статсистика, 2011. 
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Графикон 2: Стапка на смртност кај децата до 1 година во Р. Македонија,  
                      (1990-2012) 
 

 
 
Иако стапката на доенечката  смртност покажува тренд на опаѓање во последната 
декада, сепак е значително повисока од просекот во ЕУ.  

Графикон 3. Стапка на доенечка смртност во Европскиот регион 

 
 
Во Република Македонија, возраста и степенот на образование на мајката се едни од 
главните  детерминанти  на висината на доенечката смртност. Највисока стапка има 
кај мајките над 40 години (25,1 на 1000 живородени) а најниска кај мајките од 20-
24 години (6,9 на 1000 живородени), додека најголеми диспаритети постојат во 
однос на степенот на образование на мајката (графикон 4). 
 
Графикон 4. Доенечката смртност според степенот на образование на   
                      мајката (2008-2012) 
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Во однос на структурата на смртност, во изминатите години најголем дел се должи 
на рана неонатална смртност (во првите 6 дена од раѓањето), додека како 
медицинска причина за смрт најчести се недоносеност/предевремено раѓање и 
конгениталните аномалии (графикон 5). Во 2012 година повторно најчести причини 
за доенечка смртност (од 0-12 месеци) се перинаталните причини (76,5%%) и 
конгениталните аномалии (6.5%). Порастот на стапката на доенечката  смртност во 
2012 година се должи на зголемена  стапка на умрени доенчиња од перинатални 
причини, додека кај останатите причини нема значајни промени 
 
Графикон 5. Специфична стапка на умрени доенчиња  според причина за  
                      смрт на умреното доенче во 2011 и 2012 година.  
 

 
 
 
Главни предизивици во доменот на безбедното мајчинство 
 

- Потребата од унапредување на системот на регистрација преку воведување 
на доверлива ревизија на секој случај на перинатлна смрт; 

- Зголемување на опфат со навремени антенатални прегледи во првиот 
триместар, 

- Унапредување на достапноста и квалитетот на антенаталната заштита, 
особено до најранливите групи, 

- Намалување на постоечките диспаритети во однос на социоекономските 
карактеристики на мајката, 

- Превенција на предвремени раѓања како најчеста причина за доенечка 
смртност.  

 
Планирани и имплементирани мерки 
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Во 2010 година беше Министерството за здравство ја донесе Стратегијата за 
безбедно мајчинство на Република Македонија 2010-2015 година, која промовира 
интегрирана и мулти-секторска визија за здравјето на мајката, новороденчето и 
доенчето, со цел обезбедување достапност до висококвалитетни услуги и 
обезбедување информации насочени кон корисниците на услуги. 

Истата година беше повторно активиран Националниот комитет за безбедно 
мајчинство кој е овластен од страна на Министерството за здравство да помогне во 
владините напори за подобрување на здравствените услуги во перинаталната грижа 
во Република Македонија. Во ваква рамка Комитетот сочинува еден 
мултипрофесионален тим кој има посебни задачи за подготовка, спроведување и 
следење на националната стратегија со која ќе се подобри здравјето на мајките и 
децата,.  

Истата година беше донесена и Националната стратегија за сексаулно и 
репродуктивно здравје 2010-2020, во кое едно од стартешкуите подрачја е и 
безбедното мајчинство. 

По иницијатива на Комитетот, а со водечка улога на МЗ, изготвено е Упатство за 
начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на антенаталните 
контроли во бременоста, со кое се пропишува начинот на вршење на здравствената 
дејност која се однесува на антенаталните контроли во бременоста. Истото е 
изготвено според последните научни сознанија и е адаптација на упатсвото 
изготвено од страна на National Institute for Health and Clinical Excellence од Велика 
Британија. Со ова упатство е пропишан бројот и содржината на антенаталните 
прегледи. Истото се ажурира во временски инервали од три години со цел да ги 
инкорпорира најновите научни сознанија во оваа област. 
Врз основа на ова упатство, во 2011 година се изготви Мајчина книшка која се 
состои од два дела: дел за гинекологот во кој се нотираат резултатите од 
извршените прегледи и инвестигации, и брошура за бремената жена – Здрава 
бременост која ги содржи потребните совети поврзани со бременоста (информации 
за тоа што треба да очекува од својот гинеколог, исхрана, однесување, справување 
со очекуваните проблеми, рано препознавање на знаци за предвремено раѓање, 
подготовка за доење итн.) Мајчината книшка има за цел и да направи линк помеѓу 
гинекологот од примарно ниво и од породилиштето. 
 
Во 2013 година се отпечатија и дистрибуираа кај матични гинеколози 20.000 
мајчини книшки. Воедно се отпечатија и 9.000 бросури со совети за новите родители 
кои беа дистрибуирани на секоја породена жена со цел да се запознае со основните 
совети за здравјето на новороденото (исхрана, повивање, нега на папче, раст и 
развој) како и совети за здравјето на родилката. 
 
Со Акциониот план за намалување на матернална, перинатална и доенечка смртност  
за 2013-2014 година донесен од стрна на Комитетот за БМ во 2012 година, беше 
предвиден сет на мерки кои имаа за цел да го олеснат понатамошното 
имплементирање на Стратегијата за безбедно мајчинство. 
 
Зголемена е грижата кон родилките со посета од страна на сестра на секој еден час, 
како и повторно воспоставена претходната пракса за обука и вежби за бремените 
жени за подобра подготовка пред породување, кои ги спроведуваат општите и 
клинички болници.  
Со техничка помош на канцеларијата на УНФПА преведени се на македонски јазик 
неколку референтни прирачници за планирање на семејството на Светската 
Здравствена Организација, наменети за здравствени работници од сите нивоа на 
здравствена заштита. 
Во 2014 година изготвена е и методолгија за ревизија (audit) на перинатална смрт. 
Ревизијата на перинатална смртност има за цел да ја одреди точната причина за 
настанување на перинаталната смрт како и сите останати фактори кои допринеле за 
тоа. Резултатите од ревизијата имаат за цел да се добијат податоци за унапредување 
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на постоечката клиничка пракса, да се унапреди квалитетот на податоците потребни 
за мониторинг на работата на ниво на антенатална, интрапартум и постпартум грижа 
и да се унапреди квалитетот на податоците потребни за спроведување на анализи и 
истражувања кои ќе имаат за цел намалување на перинаталната смртност. 
 
Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата е годишна програма 
на Владата на РМ, која се носи на предлог на Министерството за здравство, која 
содржи сет на мерки за превенција и промоција на здравјето на мајките пред, за 
време и после породувањето. Главна цел на Програмата е континуирано 
унапредување на здравјето на децата и жените во репродуктивен период во насока 
на намалување на доенечката и матернална смртност преку координирано 
спроведување на есенцијалните јавно-здравствени функции врз основа на 
дефинираните приоритети идентифицирани преку редовен мониторинг на нивната 
здравстената состојба, со посебен фокус на ранливите групи население и со 
почитување на принципот на еднаква достапност до сите на кои им е услугата 
потребна. 
Во 2013 година Програмата беше реориентирана со цел да одговори на потребите на 
ранливите групи жени, при што покрај другото, беа предвидени средства за 
покривање на трошоците за партиципација за здравствени услуги во текот на 
бременоста за социјално загрозени групи жени – невработени, приматели на 
социјална помош и вработени со плата пониска од просечната плата.  
Согласно Програмата, беа спроведени обуки за антенатална грижа за патронажната 
служба со цел јанење на капацитетите на оваа служба за унапредување на 
антенаталното здравје на ранливите групи жени. 
 
 
Сосотојба со доење во Р. Македонија 
 
Голем број на научни докази потврдуваат дека доењето има огромно значење за 
унапредување на севкупното здравје на децата, и носи значаен  социјален и 
економски бенефит за земјите. Според Светската здравствена организација- СЗО, 
користа од доењето се максимизира кога тоа е: 
 

• екслузивно до 6 месеци (исклучиво само доење без додавање на други 
течности храна)  

• кога доењето трае од 2 години и подолго, паралелно со воведување на други 
видови на храна после 6 месеци.  

 
Во Република Македонија, според последните податоци добиени со истражувањето 
спроведено од страна на УНИЦЕФ во 2011 година, 41% од мајките дојат 
предоминантно, што значи додаваат и други течности (вода, чај, сок), додека 
ексклузивното доење е застапено кај 23% од мајките. Република Македонија спаѓа 
во земјите со релативно ниска стапка на ексклузивно доење до 6 месеци. Во однос 
на податоците од 2006 година постои одрено подобрување, кога истото изнесувало 
16,2%. Во моментов, во  светстки рамки, само 38% од мајките дојат ексклузивно до 
6 месеци.   
 
Табела 3. Процент на ексклузивно и предоминантно доење во Р. Македонија 
 MICS 19991999  MICS MICS 2005  MICS 2011MICS 2011  
 Eксклузивно Предомин. Eксклузивно Предомин. Eксклузивно Предомин. 
Село% 38.6 31.9 20.1 NA 21.1 45.6 
Град% 33.6 27.9 10.0 NA 25.0 42.5 
Вкупно 36.6 30.3 16.2 NA 23.0 44.1 

 
Табела 4. Процент на ексклузивно доење до 3 и 6 месеци во неколку   
                 европски земји и Македонија 
Земја  До 3 месеци (%)  До 6 месеци (%)  
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Австрија  82.0  62.0  
Данска  70.0  48.0  
Унгарија  68.0  60.5  
Италија  63.0  37.8  
Холандија  51.0  27.0  
Шведска  85.6  70.6  
Македонија  -  23.0  

 
Иако иницијалното доење е високо (над 90% од родилките отпочнуваат со доење 
веднаш после породувањето), голем дел од нив се откажуваат во првите месеци 
поради тоа што немаат доволна поддршка.  
Република Македонија со години наназад ги има имплементирано сите препораки на 
СЗО кои имаат за цел да го промовираат и заштитат доењето и тоа: имплементација 
на иницијативата „Болници пријателки на бебињата“ , формирање на Национален 
Комитет за доење кој има за цел да ги координира активностите за унапредување на 
доењето, прилагодување на постоечката легислатива во правец на имплементација 
на Меѓународниот Код за забрана на рекламирање на замената на мајчиното млеко. 
 
Министерството за здравство во соработка со Заводот за здравствена заштита на 
мајките и децата, Здравствен Дом Скопје и Комитетот за поддршка на доењето, во 
2013 година (од 1-7 август) ја одбележа Светската недела на доење под мото: 
Поддршка на доењето- поблиску до мајките, со цел да го промовира доењето и 
да ја потенцира потребата од поголема поддршка на мајките да отпочнат и да го 
оддржат доењето. Средствата беа обезбедени преку Програмата за активна 
здравствена заштита на мајките и децата. 
Во рамките на програмските активности, се спроведоа обуки за патронажните сестри 
и за превентивните тимови за советување за доење, се одржаа неколку медиумски 
настани и се изготви промотивен печатен материјал „Доењето – најдобар избор!” 
 
Референци: 
 
1 Source:  Population Reference Bureau, 2013. 
1 Мултииндикаторско кластерско истаржување МICS. UNICEFи Државен завод за 
статсистика, 2011. 
 
 
2. ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА УЧИЛИШНИ ДЕЦА И МЛАДИНА  
 
 
Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  40 
места пунктови, кои сите се во град. 
Во оваа дејност работат 80 лекари и 132 здравствени работници со виша и средна 
стручна подготовка. При тоа не е постигнат задоволителен стандард на обезбеденост 
со лекари на оваа групација од населението и тоа 1 лекар на 4104 деца од 7-19 
години просечно за Републиката.  
Не задоволува и соодносот на лекарите и здравствените работници со виша и средна 
стручна подготовка кој изнесува 1:1,7  
Вкупниот обем на здравствени услуги (превентивни и куративни) и активности 
извршени во 2013 година бележат пораст од 20.3 индексни поени во однос на 
2012г.  
 
Дијаграм 1                                                 
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Ostvareni preventivni uslugi vo slu`bata za zdravstvena 
za{tita na u~ili{ni deca i mladina vo R.M.,2012 i 2013 
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Извор: ИЈЗРМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина,  
            2012-2013 
Дијаграм 2 
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Извор: ИЈЗРМ – Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и младина,  
           2012-2013 
 
Морбидитет регистриран во дејноста за здравствена заштита на училишни 
деца и младина, 2013 

 
Во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина во 2013 година 
регистрирани се вкупно 604 392 заболувања што е за 1.4% повеќе во однос на 
претходната година. 
 
Стапката на морбидитет е зголемена на 17950.0%оо во 2013 година во 
однос на 17703.7%оо од 2012 година  
 
Табела 1 
ГРУПИ НА БОЛЕСТИ  И  СОСТОЈБИ                     БРОЈ   Мб%о         % 

ВКУПНО 604392 17950.0 100.0 

Инфективни и паразитарни болести 23894 709.6 4.0 
Неоплазми 2412 71.6 0.4 
Болести на крв и крвотв. орг. и заб. на имун. 
механизам 10315 306.3 1.7 

Ендокрини,нутритивни и метаболни болести 5452 161.9 0.9 

Душевни растр. и растр. на обноските 8445 250.8 1.4 

Болести на нервниот систем 6864 203.9 1.1 

Болести на око и аднекси 25731 764.2 4.3 

Болести на уво и мастоидниот израсток 16396 486.9 2.7 

Болести на циркулаторен систем 4848 144.0 0.8 

Болести на респираторниот систем 264322 7850.2 43.7 
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Болести на дигестивен систем 29650 880.6 4.9 

Болести на кожа и поткожно ткиво 37608 1116.9 6.2 

Болести на мускуло-скелетен систем 19213 570.6 3.2 

Болести на генитоуринарен систем 19327 574.0 3.2 

Бременост, породување и пуерпериум 150 4.5 0.02 
Конгенитални, малформ.,деформац. и хромоз. 
ненормал. 2655 78.9 0.4 

Симптоми,знаци и ненормал. клинички и 
лабораториски наоди 46186 1371.7 7.6 

Повреди,труења и др.последици од надв. причини 27382 813.2 4.5 
Фактори што влијаат на здр. сос. и контакт со 
здравствената служба 53542 1590.2 8.9 

Извор: ИЈЗРМ-Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и  младина, 2013 
Стапки /10000 на морбидитет кај училишни деца и младина во РМ, 2013 
 
 
Дијаграм 3 
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Извор: ИЈЗРМ - Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и  
           младина, 2013 
 
 
 
Во структурата на поедините групи на заболувања, респираторните се повторно 
на првото ранг место со учество од 43,7% во вкупниот број и стапка на 
морбидитет од 7850,2%оо. 
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На второ место се болести на кожа и поткожно ткиво со 6.2% учество и стапка од 
1116.9%оо; на третото место се болести на дигестивниот систем со учество од 4.9% 
и стапка 880.6%оо; на четвртото место се повреди, труења и други последици од 
надворешни причини со учество од 4,5% и стапка од 813.2%оо; на петтото место се 
болести на око и аднекси со учество од 4.3% и стапка од 764.2%оо и. т. н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура на 10 најчести болести кај училишни деца и младина во РМ, 2013 
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Извор: ИЈЗРМ - Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и  
           младина, 2013 

 
 
Дијаграм 5 
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10 најчести заболувања кај училишни деца и младина во РМ,2013
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Извор: ИЈЗРМ - Извештај на Службата за здравствена заштита на училишни деца и  
           младина, 2013 

 
Во споредба со претходната година  забележан е тренд на зголемување кај 
конгенитални малформации за 43,5%; неоплазмите за 30,9%; ендокрини, 
нутритивни и метаболички болести за 19,1%; кај душевните растројства и 
растројства на обноските за 17,1%; кај болести на увото за 16,4%; кај болести на 
циркулаторен систем за 10,9%; кај болестите на нервниот систем за 5,6%;  кај 
болестите на мускуло-скелетниот систем за 5,5%; кај болестите на окото и 
аднексите за 4,3%; кај повреда и труење за 4,1%; кај болестите на генито-
уринарниот систем за 3,1%; кај болестите на кожата и поткожното ткиво за 2,7%, а 
кај следните болести се бележи тренд на намалување и тоа: кај инфективните и 
паразитски болести за 0,9% во 2013 во споредба со 2012г; кај болестите на 
респираторниот систем за 1%; кај болестите на дигестивниот систем за 7,2%; и.т.н.   
 
 
Морталитет регистриран во дејноста за здравствена заштита на 
училишни деца и младина  
 
Во 2013 година регистрирани се вкупно 143 умрени лица на возраст од 5-24 години 
и стапка од 27%оо.  
 
Дистрибуцијата по возраст покажува дека младите луѓе од 15-24 годишна возраст се 
најзастапени во вкупниот морталитет на оваа популација и тоа со 78.3% учество и 
стапка од 37,7%оо.  
 
Дистрибуцијата по пол покажува дека машките деца се повеќе застапени во 
морталитетот во однос на женските. 
 
 
Морталитет според возраст и пол, 5-24, РМ, 2013 (стапка/100000) 

 
Табела 2 
 

  Вкупно 5-9 години 10-14 години 15-24 години 

  Број Стапка Број Стапка Број Стапка Број Стапка 

Вкупно 143 27 17 15.1 14 11.6 112 37.7 

Мажи 88 32.2 11 19 6 9.6 71 46.5 
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Жени 55 21 6 11 8 13.7 41 28.4 

Извор: Природно движење на населението, 2013 
 
 
Препораки: 
 
- подигање на свеста на младите преку програми за здравствена едукација на сите 
нивоа со цел укажување на значењето за сопственото здравје и севкупната 
благосостојба; 
- активно учество во имплементација на здравствените програми со цел примена на 
знаењата стекнати со здравствена едукација за здрави животни стилови; 
- подигање на свеста на младите за ризикот кој постои кај нивното здравје со цел 
намалување на ризичното однесување.  
 
 
 
Референци:   
 

1. Природно движење на населението, 2013 
2. Годишни и полугодишни извештаи од службите за здравствена заштита на 

училишни деца и младина во Р.Македонија,2013 
 
 
 
 

3. ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА СТАРИТЕ ЛИЦА  
 
Во речиси секоја земја, процентот на луѓе на возраст над 60 години се зголемува 
побрзо отколку било која друга старосна група, како резултат на продолжување на 
очекуваното траење на живот и намалената стапка на фертилитет.Процесот на 
“aктивно стареење” подразбира оптимизирање на здравствените можности и 
безбедност со цел да се подобри квалитетот на животот кај возрасните луѓе. 
Терминот “активно“ се однесува на продолжување на учеството во социјалниот, 
економскиот, културниот и духовниот свет  и граѓанските обврски, а не само 
способност да се биде физички активен и да се учествува во работната сила. 
Демографска граница за старост е 60 односно 65 години (60-64 преддворје на 
старост, возраст од 65-74 г. е рана старост, 75-84 изразена, а  85 г. + е длабока 
старост). Светската здравствена организација вели:  
- Бројот на луѓето кои се на возраст над 60 години, двојно се зголеми од 1980 
година па се до денес. 
- Бројот на луѓето кои имаат 80 години ќе се зголеми  речиси четири пати и ќе 
достигне до 395.000.000 од  сега до 2050 година. 
- Во рамките на следните пет години, возрасните лица над 65 год. ќе бидат побројни 
од децата под 5 год. 
- До 2050 година, овие постари лица ќе бидат побројни од сите деца на возраст 
под 14 год. 
- Најголем дел од постарите луѓе живеат во слабо или средно развиените земји. До 
2050, овој број ќе се зголеми до 80%. 
Старите лица најчесто заболуваат од повеќе хронични незаразни болести. Пред се, 
тоа се болестите на кардиоваскуларниот систем, потоа респираторниот систем, 
малигните неоплазми, болестите на мускулоскелетниот систем, како и болестите на 
дигестивниот систем. Кардиомиопатијата, исхемичните болести на срцето, ХОББ или 
хроничната обструктивна белодробна болест, фрактурата на фемурот, дијабетот и 
карциномите на белите дробови и дојката кај жените се најчестата патологија која 
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болнички се третира согласно податоците за регистрираниот болнички морбидитет 
во Република Македонија во изминатиот период.  
Во вкупната смртност на населението во Република Македонија најголемиот број на 
умрени лица се на возраст од 65 и повеќе години, пришто најголемо учество имаат 
умрените лица од болести на циркулаторниот систем, потоа се случаите кај кои како 
причина за смрт се јавуваат неоплазмите, следуваат случаите кај кои причина за 
смрт се ендокрините, нутритивните и метаболичните болести, а на четврто место се 
смртните случаи кај кои причина за смрт се болестите на респираторниот систем. 
 
Табела 1. Број на умрени лица според возраст, пол и причина за смрт во Р.     
                 Македонија во 2012 година 
 

Причини за смрт   0 - 
14 

15 - 
44 

45 – 
64 

65 - 
74 

75 +  

Болест на циркулаторниот систем 
(I00-I99) 

Мажи 0 2 40 181 821 
Жени 0 1 21 143 793 

Неоплазми (C00-D48) Мажи 1 2 31 102 152 
Жени 0 2 21 49 77 

Ендокрини, нутритивни и 
метаболични болести (E00-E90) 

Мажи 0 0 3 14 45 
Жени 0 0 2 19 49 

Болест на респираторниот систем 
(J00-J99) 

Мажи 0 0 3 17 62 

Жени 0 0 1 10 35 
Извор: Државен завод за статистика 
Обработка: Институт за јавно здравје на Република Македонија 
Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација 
Во Република Македонија здравствената заштита е достапна за сите жители 
кои имаат регулирано здравствено осигурување. Постои скрининг на оваа 
група население на примарно ниво на здравствена заштита кое не е точно 
дефинирано како државна стратегија, туку е дел од обврските на матичните лекари 
во договор со Фондот за здравствено осигурување. Скрининг тестовите кои се 
користат за превенција на болести кај младите лица, треба да се користат и кај 
возрасни и стари лица, а посебно важен е пристапот кон геријатриски пациент од 80 
години. Иако 85 години е горна граница за скрининг, неопходен е индивидуален 
пристап за секоја личност и потребите за нега. Старите и хронично болни лица, 
лицата со попреченост имаат потреба од квалитетни и соодветни здравствени 
услуги. Квалитетната нега на крајот од животот е специјализирана нега и поддршка 
со која се препознаваат посебните потреби кои ги имаат лицата со неизлечлива 
болест и неговото семејство и негувателите. За повеќето лица кои боледуваат од 
неизлечлива болест се грижат нивните доктори од општа пракса и патронажните 
сестри кои работат во заедницата. Целта е да се подобри квалитетот на животот на 
пациентите и на нивните семејства. Поддршка исто така им се нуди на семејствата и 
негувателите додека пациентот е болен и откако ќе почине. Пациентот е важен 
соработник во планирањето на неговата нега и контролирање на неговата болест.  
Со Програмата Здравје за сите за 2013 година, на сите граѓани им се даде 
можност да извршат бесплатен превентивен преглед, независно од нивниот 
статус на здравствено осигурување. Активностите се спроведуваа во градски и 
рурални подрачја за сите лица. 
Активностите беа спроведувани на отворен и затворен простор во зависност од 
временските прилики, а за местото, денот и времето на спроведување на 
прегледите, населението беше известувано преку локалните медиуми и месните 
заедници. 
Во активнистите беа опфатени, бесплатни лекарски прегледи, мерење крвен 
притисок, телесна тежина и висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и 
маснотии во крвта и други лекарски совети како и делење на здравствено-
промотивен материјал во вид на флаери, на македонски и албански јазик. 
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Возрасна структура на испитаниците
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Меѓу сите возрасни групи најприсутни се граѓани на возраст 50-64 години (39.88%), 
како и возрасната група граѓани над 64 години возраст со околу 33.28% 
Акцијата за бесплатни прегледи на граѓаните успешно е спроведена на 
целата територија на Република Македонија, со приближно еднакви 
застапеност на лица од машки и женски пол. 
 
 
 
Концепт на промоција, унапредување и заштита на старите лица 
 
Во пракса социјалните и здравствените институции најчесто функционираат 
потполно независно едни од други, со различен облик на соработка која меѓусебно 
ја остваруваат. Речиси е невозможно да се одвојат социјалните проблеми на старите 
лица, кои истовремено немаат реперкусија на здравствената состојба (недостаток на 
социјална поддршка, недостаток на ресурси и слично) и обратно. 
Концептот промоција и унапредување на здравјето е насочен се базира на следниве 
основни стратегии: 

• Одржување и пораст на функционалните капацитети, 
• Одржување и подобрување на самозаштитата, 
• Поттикнување развој на социјални мрежи. 

 
Споменативе стратегии се поврзани една со друга. Човековото здравје и 
функционирање на човековиот организам во секој период од  живот имаа свое 
психолошко, социјално како и биолошко-физичко значење и се наоѓаат во меѓусебна 
интеракција. 
Заштитата на старите лица се реализира преку неколку видови на системи: 
1. Неформален или природен систем (поддршката од фамилијата, пријателите и 
соседите). 
2. Формален систем (организации или асоцијации кои ги промовираат интересите на 
оваа групација) 
3. Социјален систем (Центри за социјална работа, домови за стари лица, болници, 
амбулантите, библиотеките, полицијата, објекти за рекреација). 
 
 
Референци: 
 

7. Агенција за катастар на недвижности 
8. Државен завод за статистика на Република Македонија. Македонија во бројки, 

2013 
9. Државен завод за статистика на Република Македонија. Статистички 

годишник на Р.Македонија. Државен завод за статистика на РМ, Скопје 2013 
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10. Државен завод за статистика на Република Македонија. Образование и наука, 
2013 

11. http://www.finance.gov.mk/files/u9/MKindikatori_juni_v2.pdf 
 

12. Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Извештај за 
работата на фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија во 2012 година. 

http://www.piom.com.mk/files.php?force&file=docs/statistika/2012/dvizewe-na-       
brojot-na.xls 

 

 
4. ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РОМИТЕ  
 
Ромите во Македонија сочинуваат една од малцинските етнички групи на граѓани. 
Според последниот Попис на населението, домаќинствата и становите од 2002 година 
во Р. Македонија припадници на ромската етничка заедница има 2,66% од вкупната 
популација. 
Ромите претставуваат маргинализирана група во многу аспекти на јавниот и  
социјалниот живот, во кој спаѓа и пристапот до здравствените услуги и квалитетот 
на здравствените услуги. 
Основните карактеристики за положбата на Ромите се следните: висока стапка на 
сиромаштија, невработеност, маргинализирани и сиромашни населби, 
субстандардна инфраструктура, низок здравствен статус, ниско ниво на 
образование, несоодветна застапеност во политичката и јавна сфера и немање на 
еднаков третман со останатото неромско население. 
Ромите имаат отежнат пристап кон системот на здравствена заштита поради 
следните причини:  

• Лоша социо-економска состојба  
• Лица без документи за идентификација 
• Несоодветни и недоволни здравствени установи во Ромската заедница како и 

кадар во нив. 
• Делумна непокриеност со задолжително здравствено осигурување  
• Немање на матичен лекар,  
• Несоодветни законски регулативи за специфични потреби за здравствена 

заштита на Ромите (должници кон Фондот, лица без документи, незаведени во 
системот на здравствено осигурување),  

• Недоволен број на Информативни центри во ромските населби,  
• Недоволна информираност на Ромите за нивните права во однос на 

здравствената заштита,  
• Немање на алокација на буџетски средства наменети за програми за 

унапредување на ромското здравје 
 

Тие се соочуваат со следниве здравствени проблеми: 
 
Состојба на неухранетост поврзана со исхраната - Како резултат на лошата 
исхрана со недоволен внес на потребени калории кај децата, а исто така и кај 
возрасните луѓе, имуниот систем се намалува, а со тоа стапките на респираторните и 
другите заболувања се многу повисоки во земјите во развој споредени со развиените 
земји. 
 
Сексуално и репродуктивно здравје - Причини за лошото сексуално и 
репродуктивно здравје кај жените Ромки се повеќе: лошата социо-економска 
состојба, менопауза и остеопороза, малолетнички бракови, семејно насилство, 

http://www.finance.gov.mk/files/u9/MKindikatori_juni_v2.pdf
http://www.piom.com.mk/files.php?force&file=docs/statistika/2012/dvizewe-na-%20%20%20%20%20%20brojot-na.xls
http://www.piom.com.mk/files.php?force&file=docs/statistika/2012/dvizewe-na-%20%20%20%20%20%20brojot-na.xls
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отежнат пристап до услугите за сексуално и репродуктивно здравје, сексуални 
работници. 
Планирањето на семејството е исто така слаба страна кога станува збор за 
Ромите. Главен фактор за ваквата состојба се недоволните знаења за средствата и 
методите за контрацепција кои доведуваат до страв кај жените за користење на 
средства за контрацепција. Стапката на користење на контрацепција е особено 
ниска помеѓу жените Ромки.  
 
Раното склопување на брак, раното мајчинство и доење е најзастапено кај 
ромската популација. Овие жени се повеќе изложени на прекинување на 
образованието, домашно насилство, почести породувања, абортуси, повисока 
мајчинска смртност.  
 
Забележително е дека во исхраната на ромската популација повеќе се користат 
тестенини, а малку се користи: месо, млеко, риба и свежо овошје. Неправилниот 
начин на исхрана кој се јавува како резултат на лошата социо-економска состојба на 
Ромите, е основната причина за намален имунитет и предиспозиција за нарушување 
на здравствената состојба на ромското население. 
 
Вакцинирањето на ромските деца е нередовно, а во одреден процент и воопшто не 
се извршува. Се покажува дека има поврзаност во нивото на образованието на 
мајките со редовноста на вакцинацијата кај нивните деца како и незнаењето на 
мајките зашто служи вакцинацијата.  
Може да се забележи дека хроничните заболувања кај Ромите се јавуваат во 
многу повисок процент отколку кај неромското население и се јавуваат кај Ромите во 
многу помлада возраст отколку кај останатата популација. 
 
Мерки превземени од страна на Владата на Република Македонија 
- Декада на вклучување на Ромите 2005-2015 
- Национална стратегијата за Ромите и нејзини цели 
- Ревизија на националните акциони планови “Декадата на  вклучување на Ромите 
2005-2015”во Република Македонија,за период 2005-2015( НАП) 
 
Јавно-здравствени програми 
Министерството за здравство секоја година носи превентивни здравствени програми 
кои се однесуваат на целокупното население вклучувајќи го и ромското население. 
Од посебна важност се програмите за мајки и деца, за систематски прегледи на 
деца, имунизација, здравје за сите, каде се предвидени услуги за населението без 
разлика на здравствено осигурување, и каде во голем дел се корисници токму 
Ромите. 
 
Ромски здравствени медијатори (РЗМ) 
Главната улога на РЗМ е да го олеснат пристапот на Ромите до здравствениот систем 
преку подобрување на комуникацијата помеѓу Ромите и здравствените работници, 
пружање помош при обезбедувањето на потребната лична документација и 
документација за здравствено осигурување како и преку здравствено промотивни 
активности на индивидуално ниво и на ниво на заедница. 
 
Програма за медицински стипендии 
 
Во рамките на Програма се спроведуваат активности за помош на учениците во сите 
средни медицински училишта и студентите на Медицинскиот и Стоматолошкиот 
факултет во Скопје, Штип и Битола од ромската националност, преку менторства од 
страна на истакнати професори со цел да се подигне нивото на медицинско 
образование на Ромите, кои во иднина ќе бидат дел од здравствениот систем и кои 
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преку својата секојдневна пракса и работа уште повеќе ќе ја доближат 
здравствената заштита до ромското население. 
 
 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 
1. КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 
Кардиоваскуларните болести се број еден причина за смрт на глобално ниво, тие 
предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини заедно и ги 
погодува најмногу земјите со низок и среден приход.  Во рамките на незаразните 
болести кардиоваскуларните болести заедно со малигните заболувања се причина за 
речиси три четвртини за смртноста во Европскиот регион: проценките покажуваат 
дека најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и дијабетес тип 2 може да се 
спречат.  
Светската здравствена организација проценува дека до 2015 година, скоро 20 
милиони луѓе ќе го загубат животот од  кардиоваскуларни болести, главно од срцеви 
болести и мозочен удар, а до 2030 година, речиси 23.6 милиони луѓе ќе умрат од 
овие заболувања. Ова се проектирани бројки од Светската здравствена организација 
(СЗО), при што се очекува КВБ да останат водечка причина за смрт во светот.  
Најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања се:  
зголемен крвен притисок, покачен холестерол, зголемената телесна тежина, лошата 
исхрана, пушење и дијабетес. Значителен број од смртните случаи се припишува на 
пушењето односно на тутунот, кој го зголемува ризикот од смрт од коронарна срцева 
болест и цереброваскуларна болест 2-3 пати. Ризикот се зголемува со возраста и е 
поголем кај жените отколку кај мажите. Ако се продолжи со пушење по миокарден 
инфаркт или коронарна реваскуларизација постои голема веројатност за сериозни 
клинички последици. Дури и осум години по миокарден инфаркт, смртноста од пост 
миокарден инфаркт кај пациенти кои продолжуваат да пушат е двојно поголема. 
Понатаму, оние кои не престануваат со пушењето по коронарна реваскуларизација, 
исто така, имаат два пати поголем ризик од ре-инфаркт и смрт. 
 
 
СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Морбидитет 
 
Во Република Македонија во 2012 година вкупно се регистрирани 4271 831 заболени 
во амбулантно поликлиничката дејност. Од нив 620 408 се болести на 
циркулаторниот систем што претставува 3010,2 заболени на 100 000 жители или 
овие болести учествуваат со 14.5 % во вкупниот АПМ и се на второ место во 
структурата на болестите после болестите на респираторниот систем. 
 
Морталитет 
 
Треднот на смртност од кардиоваскуларни болести во Македонија е во постојан 
пораст. Во структурата по причина за смрт, кардиоваскуларните болести учествуваат 
со 60 проценти. 
 
Графикон 1. Структура според причини на смрт во Република Македонија во    
                      2012 година 
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Извор: Државен завод за статистика,2012 година  

 
Според податоците од Државниот завод за статистика во 2012 година од болести на 
циркулаторниот систем починале 11.926 лица со стапка на смртност од 578 на 
100.000 жители, од кои 5.739 се мажи, а 6.187 се жени. 
Графикон 2. Структура според причини на смрт кај мажи и жени во  
                      Република Македонија во 2012 година 
                         

мажи                                                              жени 

 
Извор: Државен завод за статистика,2012 година  
 
Според податоците од HFA датабазата на СЗО, во 2010 година стапката на 
морталитет од болести на циркулаторниот систем на 100 000 население се движела 
од 113,9 во Франција, 119,1 во Изреал, 370,8 во Хрватска, 553 во Македонија, 621,7 
во Бугарија, 732,7 во Украина итн. 
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Source: European health for all database (HFA-DB) WHO/Europe, April 2014 
 

 
 
ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА 
 
Стратегија на СЗО Здравје 2020: Европската рамковна политика ги подржува 
интензивните напори за имплементација на глобалните и регионалните мандати 
насочени кон незаразните заболувања. Во приоритетните области за делување во 
Регионот спаѓаат:  

• Постоечки декларации и стратегии. Тие ги вклучуваат: Политичката 
декларација на ООН за незаразните заболувања од 2011 година; СЗО 
Рамковната конвенција за контрола на тутунот; Глобална стратегија за 
исхрана, физичка активност и здравје; Глобална стратегија за намалување на 
штетната употреба на алкохолот и регионалните акциски планови за 
намалување на штетната употреба на алкохолот; акцискиот план за 
имплементација на Европската стратегија за превенција и контрола на 
незаразни болести 2012 - 2016 година; и Акцискиот план на СЗО за ментално 
здравје во Европа. 

• Здравствена промоција. Како што е дефинирано во Повелбата од Отава за 
промоција на здравјето, таа лежи во сржта на сите декларации и стратегии. 
Сите тие овозможуваат развивање на меѓусекторските стратегии со цели и 
таргети за клучните предизвици поврзани со незаразните заболувања.  

 
Поаѓајќи од фактот дека постои можност 80% од срцеви заболувања да се спречат, 
доколу се вршат редовни контроли, се одржува нормален крвниот притисок и 
нормално ниво на холестеролот во крвта, се користи здрава исхрана, редовна 
физичка активност и не се користат тутунски производи во Р.Македонија и во 
наредниот период ќе се превземаат интервенции кои ќе бидат усогласени со  
препораките на стратегијата Здравје 2020. Имено, со цел да се намали морбидитетот 
и морталитетот од кардиоваскуларни заболувања во Р. Македонија, Владата на 
Република Македонија донесе “Програма за превенција на кардиоваскуларните 
болести (КВБ) во Република Македонија за 2013 година”. Во Програмата се содржани 
мерки и активности кои опфаќаат едукација на населението, а тоа подразбира 
сеопфатна и координирана акција на повеќе фактори на општествената грижа за 
здравјето како што се: едукации преку предавања, изработка на промотивен 
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материјал, изработка на Национална Програма за исхрана и физичка активност на 
децата во предучилишните и училишните установи, едукација на избраните доктори 
во врска со проценка на ризиците од КВБ, скрининг на кардиоваскуларните 
заболувања кој ќе се однесува на биолошки фактори на ризик: дебелина, 
хипертензија, дијабет и дислипопротеинемија. 
Подобрување на предболничкото и болничкото лекување на пациентите со 
кардиоваскуларни болести преку континуирана обука на персоналот која е потребна 
за рано откривање на кардиоваскуларните заболувања (примарна здравствена 
заштита и итна медицинска помош), ефикасно згрижување на пациентите во 
согласност со територијалната припадност (најблиска здравствена установа). 
Подобрување на раната рехабилитација на кардиоваскуларните болни, што значи 
скратување на примарната фаза на лекување кај болниот на кој не му се установени 
компликации од основното заболување, континуирано пратење на болниот со 
можност за пратење и рехабилитација до целосно закрепнување во дневната 
болница и континуирна едукација на постоечкиот кадар. 
Изработка на национална стратегија за превенција, лекување и контрола на 
кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република Македонија, 2014-2020 година. Со 
изработка на оваа стартегија ќе се постават краткорочните и среднорочни 
активности кои треба да ги превземе здравствениот систем во државата со цел 
намалување на морбидитеот од кардиоваскуларрни заболувања во Републиката за 
15% до 2020 година.  
 
Главните цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во 
Република Македонија за 2013 година се: превенција на факторите на ризик, 
навремано препознавање на КВБ, намалување на смртноста и инвалидитетот, 
подобрување во лекувањето на секундарно и терциерно ниво, зајакнување на 
здравствениот систем на Република Македонија, за да би бил во состојба да 
одговори на се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни 
болести и изработка на Национална стратегија за превенција, лекување и контрола 
на кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република Македонија, 2014-2020 година. 
 
Институтот за јавно здравје на Република Македонија и 10-те центри за 
јавно здравје со цел да ја подигнат јавната свест за превенција од 
кардиоваскуларни заболувања континуирано одржуваат предавања, организираат 
трибини и изработуваат промотивни материјали од оваа област. Редовно се 
одбележува Светскиот ден на срцето – 29 септември.  
Во 2012 година одржани се предавања со наслов: “Јавно здравствен аспект на 
кардиоваскуларните болести и спроведување на бесплатни превентивни прегледи”, 
“Превенција на висок крвен притисок”, “Кардиоваскуларни заболувања-превенција, 
лекување и рехабилитација”. 

 
Организирани се трибини на тема: “Исхраната и стилот на живеење како превенција 
од хипертензија”, “Тргни кон здраво срце”, “Да го намалиме крвниот притисок”, 
“Хипертензија и заштита од инфаркт”. 

 
Изготвена е агитка со мото “Спречи го високиот крвен притисок”. 
 
Заклучок: 

 
Кардиоваскуларните болести се број еден причина за смрт на глобално ниво, и ги 
погодува најмногу земјите со низок и среден приход. Треднот на смртност од 
кардиоваскуларни болести во Македонија е во постојан пораст и во структурата по 
причина за смрт учествува со 60 %. Болестите на циркулаторниот систем 
учествуваат со 14.5 % во вкупниот амбулантно-поликлинички морбидитет и се на 
второ место во структурата на болестите после болестите на респираторниот систем.  
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ПРЕДИЗВИЦИ: 
 
Спроведувањето на мерки врз основа на докази со цел превенција на факторите на 
ризик како што е употребата на тутун, нездрава исхрана, физичката неактивност и 
штетни употребата на алкохол, навремано препознавање на КВБ, намалување на 
смртноста и инвалидитетот, подобрување во лекувањето на секундарно и терциерно 
ниво, зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, за да би бил 
во состојба да одговори на с? поголемото оптеретување на населението со 
кардиоваскуларни болести и изработка на Национална стратегија за превенција, 
лекување и контрола на кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република 
Македонија, 2014-2020 година. 
 
Референци: 
 
1. Cardiovascular diseases, what are cardiovascular diseases?, Available fromURL: 
www.who.int; 
2.Cardiovascular diseases Prevention and control, Available fromURL: 
www.thecommunityguide.org; 
3.Статистички годишник за 2013 година, Државен завод за статистика, Available 
fromURL: www.stat.gov.mk; 
4.What can a do to avoid a heart attack or a stroke?, Available from URL: www.who.int; 
5.World Health Organization, REGIONAL OFFICER FOR Europe, Здравје 2020: Европска 
рамковна политика за подршка на активностите на владите и општествата кон 
подобро здравје и благосостојба. 

 
 
 
 
2. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 
Малигни неоплазми како јавно здравствен проблем на современото 
живеење 
Ракот произлегува од една единствена клетка. Трансформацијата од нормалните 
клетки во туморските клетки е повеќестепен  процес, обично прогрес од пред-
канцерогените лезии на малигни тумори. Овие промени се резултат на интеракцијата 
помеѓу генетските фактори на едно лице и надворешните агенси, вклучувајќи ги 
физичките: ултравиолетово и нејонизирачкото зрачење,  хемиски: азбест, 
компоненти на чад од тутун, афлатоксини (загадувачи на храна ), арсен (загадувач 
на вода за пиење) и биолошки: како што се инфекции од одредени вируси, 
бактерии или паразити. Генетски: возраста, генетска предиспозиција. Стареењето е 
уште еден фундаментален фактор за развој на рак.  
 
Состојбa со  малигни неоплазми во светот 
Ракот е водечка причина за смртност на светско ниво и изнесува 8.2 милиони смртни 
случаи (околу 14% од сите смртни случаи) во 2012 година. Во 2012 година се 
евидентирани околу 14,1 милиони нови случаи на малигни малигни  и 32,6 милиони 
луѓе дијагностифицирани со рак (со повеќе од 5 години дијагностифицирани со рак). 
Малигни неоплазми на белите дробови, желудникот, црниот дроб, дебелото црево и 
ракот на дојка се најчести причини за смрт секоја година. Околу 30% од смртните 
случаи од малигни неоплазми се должат  на петте водечки ризик фактори: нездраво  
однесување и нездрава исхрана: покачен индекс на телесна маса, ниско ниво на 
консумирано  овошје и зеленчук во исхраната, недостиг на физичка активност, 
пушење, консумација на алкохол итн. Тутунот е најважниот ризик фактор за појава 
на рак и причина за 22% на сите смртни случаи од малигни неоплазми  и кај 71% од 
сите смртни случаи од  малигна неоплазма на бронх и бели дробови.  

http://www.who.int/
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Дијаграм 1. Состојбa со  малигни  неоплазми во светот 
 

 
Извор; Глобоцан http://globocan.iarc.fr 
 
Околу 66% од вкупните смртни случаи од малигни неоплазми во 2012 година 
евидентирани се во земјите со ниски и средни приходи. Според проценките на СЗО 
се предвидува бројот на смртните случаи од ракот да се зголеми на  13.100.000 до 
2030 година.   
Состојба со малигни неоплазми во Македонија, морбидитет   
Во структурата на најчести групи на болести лекувани во болничко-стационарната 
дејност во Република Македонија малигните неоплазми завземаат трето место со 
13,4% учество во вкупно лекувани во 2012 година после болестите на 
респираторниот систем (15,4%) и болестите на циркулаторниот систем (13,4%). Во 
десетгодишниот период, 2003-2012 година, во болничко-стационарна дејност 
просечно годишно се лекувани 24840 болни од малигни неоплазми, со просечно 
годишно учество 11,3% на лекуваните од малигни неоплазми во вкупно лекувани 
лица.   
 
Дијаграм 2. Состојба со малигни неоплазми во Македонија, морбидитет   
 

Болнички морбидитет од малигни неоплазми на 10000 жители во Р.Македонија 
за период 2003-2012 година
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  Извор; Институт за јавно здравје–Скопје   
 

http://globocan.iarc.fr/
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Линијата на трендот на процентуалната застапеност на лекувани од малигни 
неоплазми во вкупно лекуваните болни во болничко стационарната дејност во Р. 
Македонија во периодот 2003-2012 година покажува тенденција на пораст.  
Состојба со малигни неоплазми во Македонија, морталитет 
 
Малигните неоплазми се втора причина за смрт кај населението во Република 
Македонија со застапеност 18.9% во структурата на вкупно починати лица, веднаш 
после болестите на циркулаторниот систем. Во 2013 година во Република 
Македонија од малигни неоплазми умреле 3640 лица со стапка на морталитет 176.35 
на 100 000 жители. Бројот е зголемен за 9.4% во однос на 2003 година кога се 
регистрирани 3484 умрени лица со стапка од 159.8 на 100.000 жители. Во 
анализираниот период 2003-2013 година морталитетот покажува тренд на пораст. 
 

 
Извор; Институт за јавно здравје–Скопје   
 
Според дистрибуција по пол бројот на умрени лица од малигни неоплазми  во 2013 
покажува позитивна развојна тенденција кај двата  пола. Морталитетот од малигни 
неоплазми расте со возраста. Починати од малигни неоплазми со најголема 
фреквенција се евидентирани  кај возрасните категории  над 45 години. 
Најзастапена е возрасната група од 70 – 74 години, а потоа следат возрасните групи 
од 65-69 години и 75-79 годишна возраст. 

 
 

Дијаграм 4. Стапка на морталитет од малигни неоплазми на 100 000 жители      
        во Република Македонија според пол, период 2003-2013 

 

 
Извор; Институт за јавно здравје–Скопје   
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Во структурата на најчести причини за смрт по поединечни дијагнози, кај машко 
население прво место завзема малигна неоплазма на бронх и бел дроб со вкупно 555 
умрени и највисока стапка  на морталитетот 54,6 умрени мажи на 100.000 жители во 
2003 година. Бројот е зголемен за 17,7% (653 умрени) или стапка  на морталитетот 
зголемена е на 63,2 умрени мажи на 100.000 жители во 2012 година. Потоа следат 
малигните неоплазми на желудник (219) умрени во 2012 година), простата (190), 
црн дроб (118), ректум (113), панкреас (106), ларинкс (96), мозок (95), колон (93), 
мочен меур (93) и др.  
 

 
Извор; Институт за јавно здравје–Скопје   
 
 
 
Состојба со малигни неоплазми во Македонија, морталитет жени 
 
Кај женскиот пол најчеста причина за смрт е малигна неоплазма на дојка со 
највисока стапка на морталитетот 26,41 %ооо (272 умрени жени) во 2013 година и 
27,7%ооо(285 умрени жени) во 2012 година. Во 2012 година  на второ место е  
малигна неоплазма на бронх и бел дроб со стапка на смртност 14,4%ооо или 
причина за смрт кај вкупно 148 умрени  жени во 2012 година. Потоа следат малигни 
неоплазми на желудник (118 умрени жени), панкреас (81), црн дроб (80), колон 
(80), ректум (75) и др. 
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Извор; Институт за јавно здравје–Скопје   
 
Заклучок: 
 
Ракот е водечка причина за смртност на светско ниво и изнесува 8.2 милиони смртни 
случаи (околу 14% од сите смртни случаи) во 2012 година. Линијата на трендот на 
процентуалната застапеност на лекувани од малигни неоплазми Р. Македонија во 
периодот 2003-2012 година покажува тенденција на пораст.  Во период 2003-2013 
година морталитетот од малигни неоплазми  покажува тренд на пораст од  
158,8%ооо во 2003 до 176,3%ооо во 2013 година. Бројот на умрени лица од малигни 
неоплазми  во 2013 покажува позитивна развојна тенденција кај двата  пола. 
 
 
ПРЕВЕНТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА  ИНСТИТУЦИОНАЛНО НИВО ЗА РАК НА 
ГРЛО НА МАТКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПЕРИОД 2007-2013 ГОДИНА 

 
Со цел намалување на инциденцата и смртноста на жените од рак на грло на матка во 
Република Македонија преку превентивни активности на институционално ниво, 
Владата на Република Македонија секоја година донесува Програмата за рана 
детекција на малигни заболувања во Република Македонија што ја изготвува 
Министерството за здравство, како и Програма за рано откривање и спречување на 
ракот на грлото на матката преку која последниве неколку години се спроведуваат 
неколку активности за превенција на ракот на грло на матка.Активностите за оваа 
цел ги спроведуваат Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и 10-
те Центрите за јавно здравје. 
 
 

Во Република Македонија за прв пат од 2007 година се спроведува Програма за 
рано откривање и спречување на ракот на грлото на матката кај жените. Преку оваа 
Програма во 2007 и 2008 година се овозможи бесплатен Пап тест на ниво на целата 
држава, за сите жени на возраст од 19-65 години, без обзир дали имаат или немаат 
избрано матичен гинеколог.  
 
Од 2009 година до 2011 година беше спроведуван пилот скрининг на рак на 
грлото на матката преку гинеколошки преглед и земање Пап -  тест во 4 пилот 
општини ( Прилеп, Гостивар, Штип и Свети Николе) за сите жени на возраст од 30-55 
години, без обзир дали имаат или немаат избрано матичен гинеколог. Жените кои 
имаа избрано матичен гинеколог, гинеколошкиот преглед со Пап тестот го вршеа  кај 
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својот матичен гинеколог.Жените пак кои немаа избрано матичен гинеколог, 
гинеколошкиот преглед со Пап тест го вршеа во општите болници и Гинеколошко-
акушерската клиника во Скопје, а цитолошката анализа во овластени цитолошки 
лабаратории. 
Во 2011 година од вкупно предвидените на годишно ниво 11 000 скрининг прегледи 
на рак на грлото на матката кај  жени од 30-55 години во четирите пилот општини 
Гостивар, Прилеп, Штип и Свети Николе, опфатени се 55% или на 6050 жени е 
направен ПАП тест, а цитолошки се анализирани 5958 брисеви. Oд вкупно цитолошки 
анализираните брисеви 5958 во четирите пилот општини Гостивар, Прилеп, Штип и 
Свети Николе, кај 571 жена или кај 9,4% се откриени епителни клеточни 
абнормалности, што зборува за оправданост на Програмата, чија  цел е рано и 
навремено откривање и спречување на ракот на грлото на матката во латентната 
и/или раната симптоматска фаза.  
 
Организиран скрининг на рак на грло на матка во Република Македонија започна од 
2012 година. 
Согласно доктринарните ставови целна група за организиран скрининг во Република 
Македонија од 2012 година се жени на возраст од 24-60 години. 
Препорачан временски интервал за изведување на организиран скрининг е 3 години. 
Првата година или 2012 година во Република Македонија беа опфатени жените од 24-
35 години, во 2013 година жените од 36-48 години и во 2014 година жените од 49-60 
години. 
 
Во 2012 година се започна со организиран скрининг на рак на грлото на матката на 
сите жени на возраст од 24-35 години. Податоци за првиот квартал нема, затоа што 
во 2012 година Владата на Република Македонија донесе Програма за рана детекција 
на малигни заболувања која стартуваше од 01.04.2012 година, па согласно 
Програмата активностите се реализирани од 01.04.2012 година. На ниво на држава, 
за жените кои имаа избрано матичен гинеколог скринингот го спроведоа 
гинеколозите од ПЗУ согласно превентивните цели пропишани од Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија: гинеколошки преглед, земање брис, 
припрема и доставување на материјалот за цитолошка анализа. Земениот материјал 
за цитолошка анализа се испитуваше во цитолошката лабараторија во болниците низ 
целата држава, цитолошките лабаратории кои имаа склучено договор со Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија за здравствена услуга читање на ПАП тест 
како и Клиниката за гинекологија и акушерство. 
 
Од 01.04. 2012 до 01.12.2012 година бесплатен Пап тест е направен кај вкупно 17595 
прегледани жени на возраст од 24-35 години.Од вкупно цитолошки анализираните 
брисеви 15 609, кај 1251 жена или 8,0% се откриени епителни клеточни 
абнормалности.  
 
Процентот на опфатеност со скрининг на рак на грлото на матката во Република 
Македонија во 2012 година, од вкупно 188 178 жени на возраст од 24-35 години и 
направени 17595 Пап тестови изнесува 9,4%. 
 
Согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република 
Македонија за 2013 година и активностите предвидени со Програмата за рано 
откривање и спречување на ракот на грлото на матката во Република Македонија, 
реализирани се активности за скриниг на рак на грло на матка кај жени на возраст од 
36-48 години. Во Република Македонија вкупно за скриниг на грло на матка на 
возраст од 36-48 години во период од 01.01.2013 до 01.12.2013 година се поканети 
40 122 жени, од вкупно 189 588 жени на оваа возрат кои се подлежни на скрининг 
според Програмата. Прегледани се  и направен е ПАП тест на 20 612 жени на возраст 
од 36-48 години за период 01.01.2013 до 01.12. 2013 година (Дијаграм 1). 
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Од вкупниот број на направени Пап тестови, кај 5,6% се откриени клеточни 
абнормалности. Цитолошки се анализирани 16573 брисеви или 80,4% од 
прегледаните жени и од овие цитолошки анализирани брисеви кај 7,0% се најдени 
епителни клеточни абнормалности. 
 
 Односот помеѓу направените 20612 Пап тестови и  вкупниот број на жени во      
 Републиката 189588 на возраст од 36-48 години во период од 01.01.2013 до     
 01.12.2013 година го дава процентот на опфатеност со скринингот на рак на грло на  
 матка за 2013 година во Република Македонија  кој изнесува 10,9%  (Дијаграм 2).  
 
  
Дијаграм 1. Број на направени пап тестови во Република Македонија при  
                      организиран скрининг на карцином на грло на матка, во 2012,  
                      2013 година 

Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија 
 
Индексот за бројот на направени ПАП-тестови при организираниот скрининг на грло 
на матка во Република Македонија за 2013/2012 година е 117,1.Постои зголемување 
на бројот на направените Пап тестови во 2013 година во однос на 2012 година за 
17,1%. 
Ова се должи на поголема информираност на жените за важноста на скринингот како  
превенција на нивното здравје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дијаграм 2. Процент на цитолошки анализирани брисеви од бројот на  
                     направени пап тестови, процент на откриени епителни клеточни  
                     абнормалности од цитолошки анализираните брисеви и процент  
                     на опфатеност со организиран скрининг на рак на грло на матка  
                     во Република Македонија во 2012 и 2013 година 
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  Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија 
 
 
Резултатите укажуваат за оправданост на Програмата, чија  цел е рано и навремено 
откривање и спречување на ракот на грлото на матката во латентната и/или раната 
симптоматска фаза. На овој начин ќе се  намали инциденцата и смртноста на жените 
од рак на грлото на матката во Република Македонија, што е и основна цел на оваа 
Програма.За ова е потребно: 
 

 Владата на Република Македонија да продолжи со поддршката на Програмата за 
рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија и Програмата за 
рано откривање и спречување на ракот на грлото на матката во Република 
Македонија  за 2014 година како и во годините кои следат, со цел да се зголеми 
опфатот за скриниг на рак на грло на матка.  

 Се препорчува спроведување на мерките од  Aкциониот план за намалување на 
инциденцата и смртноста од рак на грло на матка  кај жените во Република 
Македонија, 2014-2016 година. 

 Обуки на лекарите од ПЗЗ за советување и важноста на скринингот. 
 Едукација на патолози и доедукација на патолози со субспецијализација по 

клиничка цитологија. 
 

 Зголемување на бројот на матичните гинеколози преку доделување на 
специјализации по гинекологија и акушерство од страна на Министерството за 
здравство. 

 
 Подигање на свеста на жените за важноста на скринингот во превенција на ракот 

на грлото на матката. 
 Кампања за информирање на сите жени да изберат матичен гинеколог, со цел 

вклучување на сите матични гинеколози на ниво на држава во организиран 
скрининг. 

 Потребно е воспоставување на Регистар за скрининг на рак на грло на матка во 
Република Македонија. Со цел евидентирање и обработка на податоците од 
Регистaрот потребно е да се изработи апликативен софтвер кој овозможува брзо 
и точно да се внесат потребните податоци и да се добијат соодветни прегледи и 
извештаи. Изработениот софтвер овозможува унификација на водење на 
евиденција на болните од рак на грло на матка на ниво на сите здравствени 
установи.  
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 Обуки  на гинеколози, медицински сестри и немедицински персонал за 
користење на софтверот за скрининг на рак на грло на матка.  

 Покрај превентивните активности потребен е и стратешки пристап кон 
обезбедување на современи терапии за сите пациенти болни од рак на грло на 
матка.Ваквите терапии се достапни во Република Македонија, за што е потребно 
покривање на трошоците од страна на државата и информирање на граѓаните за 
нивната достапност. 

 
 

КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ 
 
Националната Програма за рана детекција на малигните заболувања е во согласност 
со резолуцијата за превенција и контрола на малигните неоплазми, усвоена од 
страна на Светската здравствена организација со препораките на ЕУ (2003/878/EU) 
од 2003/12/02 година. Програмата за рано откривање на колоректален карцином го 
вклучува скринингот, кој значително го подобрува здравјето на населението, како 
превентивна мерка за откривање на ракот на дебелото црево во почетна фаза или 
фаза на т.н. премалигна лезија - полип, кога шансите за лекување и /или 
излекување се многу поголеми.  

 
Колоректален карцином (КРК) е на трето место по инциденцата и на четврто како 
најчеста причина за смрт од сите видови карциноми, со проценка од 1,2 милиони 
нови случаи и 608.000 смртни случаи во 2008 година во целиот свет. Според 
демографските индикатори, годишната инциденца се очекува да се зголеми до 2,2 
милиони нови случаи во наредните две децении и најголем пораст ќе се случи во 
помалку развиените региони на светот. Се смета дека во развиените земји од рак на 
дебелото црево во текот на нивниот живот ќе заболат околу 5% мажи и 3,3 % жени. 
Секој може да се разболи, кај секој човек постои одреден ризик. Меѓутоа, во земјите 
со највисока инциденца, ризикот од заболување е зголемен и се проценува дека 
секој дваессети жител ќе заболи од КРК, во еден период од својот живот. 
Најзастапени поединечни локализации на малигните неоплазми во Р. 
Македонија се: бронх и бели дробови,  желудник, дојка и колон 
Малигните неоплазми се втора причина за смрт кај населението во Република 
Македонија  со  застапеност  од 18.2%  во  структурата  на  вкупно  умрени  лица, 
веднаш  после  болестите  на  циркулаторниот  систем  со  59,2%  застапеност  во 
2011 година. Во  Република  Македонија  просечно  годишно  умираат  3552  лица  
од  малигни неоплазми  како  основна  причина  за  смрт.   
 
Скрининг е  метода  за  откривање на болест  пред  да  се  појават  симптомите. 
Скринингот овозможува  откривање  на  ракот  во  рана фаза пред  да  стане 
инвазивен, истиот се однесува на луѓето со просечен ризик (како и општата 
популација). Скринингот има за цел да обезбеди преживување, да го намали 
морбидитетот и да го унапреди квалитетот на животот на оние кои развиле канцер. 
Неговата цел е намалување на ризикот, но тој не дијагностицира болест. Постојат 
неколку методи на скрининг и тоа се: годишни – двогодишни тестови за присуство 
на окултно крварење. Иако теоретски се достапни широк спектар на различни 
скрининг методи за колоректален карцином, истражувањата  кои  имале  за  цел  да 
го  идентификуваат  најефективниот скрининг  протокол  за  употреба  во  општата  
асимптоматска популација воглавно се предлага тест за детекција на окултното 
крварење или таканаречен (ФОБ-тест).  
 
 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА се: Намалување на морбидитетот и морталитетот на 
населението во Република Македонија од рак на дебелото црево, откривање на 
болеста во премалигна или во раната фаза на болеста, која овозможува полесно 
лекување и/или излекување и голем одзив на граѓаните за скрининг на КРК. 
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ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ СЕ 

• Број и процент на опфатени лица со Програмата 
• Број и процент на позитивни тестови 

РЕЗУЛТАТИ ОД СКРИНИНГ ПРОГРАМАТА ЗА КРК 
 
Согласно Програмата за рана детекција на малигните заболувања во Република 
Македонија за 2013 година и активностите предвидени со Програмата за рано 
откривање и спречување на ракот на дебелото црево во Република Македонија, 
добиени се следниве резултати за  скринингот на КРК во Република Македонија, од 
почетокот на скринингот, заклучно со 31.12.2013 година. Таргет група за 
спроведување на скринингот на КРК се мажите и жените на возраст  од 50-74 
години.  
За скрининг на КРК беа обезбедени 108.000 ФОБ-тестови, предвидени за 36.000 
граѓани на возраст од 50-74 години. Тестовите беа навремено поделени од страна на 
10-те ЦЈЗ, до сите матични доктори. Од предвидените 36.000 граѓани, ФОБ-тест 
направиле 14505 граѓани, или нешто повеќе од 40%. Позитивен тест имале 4314 или 
околу 30% од нив, додека кај 98 граѓани е потврден наодот за присуство на рак на 
дебелото црево. 
Врз основа на прибраните податоци, добиени се следниве резултати: 
ВО 2012 ГОДИНА, ФОБ-ТЕСТ НАПРАВИЛЕ САМО 3282 ГРАЃАНИ.  
ВО 2013 ГОДИНА, ФОБ-ТЕСТ НАПРАВИЛЕ 11223 ГРАЃАНИ. 
ВКУПНО ОД ПОЧЕТОК НА СКРИНИНГ ЗАКЛУЧНО СО 2013 ГОДИНА, ФОБ-ТЕСТ 
НАПРАВИЛЕ 14505 ГРАЃАНИ. 
 
Табела бр. 1  Резултати од скринингот на рак на дебелото црево спроведен      
                       на територија на Р. Македонија  заклучно со 2013 година 
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1 
Вкупен број на луѓе кои 
направиле ФОБ - тест, 
од почетокот на 
скрининг до 31.12.2013 

1539 1609 1335 1900 929 787 584 3724 912 1186 14505 

2 
Број на луѓе кои 
направиле ФОБ - тест 
во четвртото тромесечје 
во 2013 година 

      14           - 14 

3 
Број на луѓе со 
позитивен тест  од 
почетокот на скрининг 
заклучно со 31.12.2013 

676 490 319 578 431 338 81 778 208 415 4314 

4 

Број на луѓе со 
позитивен наод  од 
почетокот на скрининг 
заклучно со 31.12.2013 

19   

  

29 4 

    

46   

  

98 

 
3. МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ 
 
БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ОД МЕНТАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 1995-2013 
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Менталното здравје е составен дел на општото здравје. Тоа претставува важен 
ресурс за поединецот, семејството и нацијата. Проблемите и пореметувањата на 
менталното здравје, поради релативно високата преваленца и често хроничниот тек, 
како и почетокот во младата возраст и адолесценцијата, претставуваат еден од 
приоритетните јавно - здравствени проблеми. 
Според светската здравствена организација (СЗО) водечки здравствен и 
социоекономски проблем во светот и во земјите на европскиот регион, се 
незаразните заболувања, односно исхемичните срцеви заболувања, 
цереброваскуларните, менталните, малигните, сообраќајните несреќи и други. Во 
светот 450 милиони луѓе постојано страдаат од ментални и невролошки растројства, 
а 1.5 милјарди луѓе, од кои три четвртини живеат во земјите во развој страдаат од 
едно или повеќе невропсихијатриски заболувања.    
Во 2020 година се очекува процентот на менталните заболувања да се зголеми до 
50% ( СЗО, Извештај на СЗО 2001). 
Менталните заболувања во Република Македонија во целокупниот болнички 
морбидитет се застапени со 4% во 1996 година, 4.6% во 2000 година, 3.6% во 2005 
година, 3,8% во 2006 година, 2,9% 2010 година, 2,8% во 2011 и 2,6% во 2012 и 
2013 година.   
Следејќи ја политиката на СЗО, во Република Македонија во март 2005 година е 
изготвена "Национална стратегија за унапредување на менталното здравје 2005-
2012", од страна на Националната комисија за заштита на менталното здравје при 
Министерството за здравство, а со подршка од проектот за ментално здравје на 
канцеларијата на СЗО во Скопје и од проектната канцеларија на Пактот за 
стабилност за Југоисточна Европа во Скопје. Во овој документ се дадени упатства и 
препораки во која насока треба да оди процесот на реформите во областа на 
менталното здравје во Републиката. Една од целите е да се намали бројот на 
болничките кревети во психијатриските болници и да се прифати пристап кој се 
заснова на обезбедување грижа поблиску до местото каде живеат и работат 
пациентите. Ваквата грижа треба да понуди унапредување на: 
 

 менталното здравје на населението; 
 службите за превенција на менталните болести и 
 лекувањето близу сопствениот дом на пациентот во соработка со примарната 

здравствена заштита. 
 

Ова значи локално-орентирана здравствена заштита која е програмски пристап и 
овозможува поврзување на примарната заштита со болниците и институциите за 
ментално здравје, и вклопува социјална подршка, рехабилитација и превенција. 
Овие услуги треба да се развиваат и да функционираат поврзани во мрежа со тесна 
координација. Грижата за менталното здравје во примарната здравствена заштита ја 
спроведуваат општите лекари. Секундарната здравствена заштита се спроведува 
преку специјалистичко-консултативната дејност, единаест невропсихијатриски и две 
психијатриски одделенија на општите болници и специјалните болници за душевни 
болести:Психијатриска болница Негорци-Гевгелија и Психијатриска болница Демир 
Хисар, додека терциерната здравствена заштита се спроведува преку специјалната 
психијатриска болница "Скопје" и Клиниката за психијатрија при Клинички центар.  
 
Во 2013 година има 6451 лекувани болни од Душевни растројства и растројства на 
обноските (F00-F99) во три специјални психијатриските болници, Клиника за 
психијатрија, единаесет невропсихијатриски и две психијатриски одделенија при 
општите болници во Републиката и во однос на 1995 година постои намалување од 
20,1%. 
 
Табела 1. Лекувани болни од ментални заболувања во психијатриските  
                 болници, Клиника за психијатрија, Невропсихијатриските и  
                 психијатриските одделенија на општите болници по пол во  
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                 Р.Македонија, 2005-2013 г. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Индекс 
2013/2005 

 
Психијатриски 
болници 
 

СЕ 3287 3275 4035 3203 3213 2810 3099 2901 2590 78,8 
М 2386 2366 2895 2245 2308 2083 2244 2037 1868 78,3 
Ж 901 909 1140 958 905 727 855 864 722 80,1 

 
Клиника за 
психијатрија 
 

СЕ 575 439 468 470 693 732 720 643 743 129,2 

М 268 185 209 209 313 347 311 279 332 123,9 

Ж 307 254 261 261 380 385 409 364 411 133,9 
Невропсихијат
риски 
одделенија 
при општите 
боници 

СЕ 4208 3669 4122 4090 3661 3076 2936 2611 3118 74,1 

М 1851 1659 1839 1766 1691 1286 1284 1165 1281 69,2 

Ж 2357 2010 2283 2324 1970 1790 1652 1446 1837 77,9 

 
Вкупно 

СЕ 8070 7383 8625 7763 7567 6618 6755 6155 6451 79,9 

М 4505 4210 4942 4220 4312 3716 3839 3481 3481 77,3 

Ж 3565 3173 3683 3543 3255 2902 2916 2674 2970 83,3 

Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија, Анкета спроведена во  
           соработка со ЦЈЗ 
 
Бројот на лекувани болни од ментални заболувања од машки пол е поголем од 
бројот на лекувани жени, при што бројот на мажите кои се лекуваат од ментални 
заболувања  во периодот 1995 – 2013 година е намален за 22,7%, а бројот лекувани 
жени за 16,7%.Трендот во перодот 2005-2013 година се намалува (Табела 1).  
 

Дијаграм 1. Стапки на хоспитализација на 100 000 жители од ментални        
                     заболувања  (F00-F99) во болничката дејност, вкупно и  по пол     
                     во Република Македонија, 2005 – 2013 година 
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СЕ М Ж Linear (М) Linear (М) Linear (Ж) Linear (СЕ)

СЕ 359,7 361,9 422,0 404,7 419,5 322,0 328,2 298,6 312,5

М 391,2 395,1 482,4 453,0 369,0 360,8 372,2 337,1 336,7

Ж 334,9 328,5 361,4 356,1 318,2 283,1 283,9 260 288,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

  Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија,  
             Анкета спроведена во соработка со  ЦЈЗ   
  
Стапката на хоспитализација на 100 000 жители во вкупните ментални заболувања 
во Психијатриска болница "Скопје", Психијатриска болница Негорци – Гевгелија, 
Психијатриската болница Демир Хисар, Клиниката за психијатрија, 
невропсихијатриските и психијатриските одделенија при општите болници, во 2005 
година е 359.7%ооо, а во 2013 година 312,5%ооо. Морбидитетот има тенденција на 
намалување. Во 2013 година има 336,7 заболени мажи и 288,3 заболени жени од 
ментални заболувања на 100 000 жители (Дијаграм 1).   
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Во 2013 година по групи на ментални заболувања во болничката дејност на прво 
место е групата Шизофренија, шизотипни и налудничави растројства со 52,1% 
застапеност во вкупниот број на лекувани болни од ментални заболувања, на второ 
место е групата Душевни растројства и растројства на обноските настанати поради 
употреба на психоактивни супстанци со 37,8%, а на трето место се Невротските 
растројства поврзани со стрес и соматоформни растројства - Неурози со 36,7% 
застапеност. 
Најзастапена во болничкиот морбидитет во 2013 година е возрасната група од 45-64 
години кај двата пола ( Дијаграм 2).  
 
Дијаграм 2. Специфини стапки на хоспитализација од ментални заболувања  
                     (F00-F99) по пол и возраст во Република Македонија, 2013 г. 

Извор: Институт за јавно здравје на Република Македонија 

 
                               

4. ПОВРЕДИ И НАСИЛСТВО 
 
Насилството и ненамерните повреди се причина за значителна оптовареност со 
смртни случаи, страдање на луѓето и онеспособеност во Европа и светот секоја 
година, и на истите во Европскиот регион им  се препишуваат околу 700 000 смртни 
слуачи годишно (7% од сите смртни случаи) како и 14% од сите години на живот 
прилагодени според онеспособеност (DALYs) 4,5. 
Повредите може да се дефинираат според намерата:  

• Ненамерни повреди, во кои спаѓаат повредите во сообраќајот, труењата, 
давењата, падовите и изгорниците/смрзнатините (73% од сите повреди)  

• Намерни повреди, во кои спаѓаат сите повреди предизвикани од насилство 
(27% од сите повреди)  

Традиционалниот пристап повредите ги квалификувал како случајни, неизбегливи 
“инциденти”. Сепак, подоброто разбирање на природата на повредите во последните 

                                                 
4 World Health Organization. The Global Burden of disease: 2008 update. Geneva: WHO; 2012. 
5 World Health Organization. Injuries in Europe: a call for public health action. An update from 2008 
WHO Global Burden of Disease.  Geneva, World Health Organization, 2012. 
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неколку децении го промени овој став, па сега повредите, и намерните и 
ненамерните, се сметаат за воглавно превентабилни состојби. 
 
Загубените години на живот, како и годините живеени со онеспособеност заради 
повреди, а прикажани преку години на живот прилагодени според онеспособеност 
(DALY), се причина за 14% од сите DALY од сите причини. Во овие бројки се 
опфатени и физичкото и психичкото страдање на жртвите на сексуалното насилство, 
злоупотреба и запоставување, кои непропорционално повеќе ги зафаќаат жените и 
децата. Оваа бројка се очекува да порасне до 20% до 2020 година6. 

 
 
Оптовареноста со повреди и насилство е највисока кај младите, односно осум од 
водечките петнаесет причини за смрт кај младите луѓе на возраст 15-29 години се 
поврзани со повреди или насилство и тоа: сообраќајни несреќи, самонанесени 
повреди, интерперсонално насилство, давења, пожари, воени повреди, труења и 
падови7. Според проекцијата на СЗО во 2020 година 8,4 милиони луѓе ќе умрат како 
последица на повреди8. 
Економските трошоци на општеството, се исто така многу високи; загубите во делот 
на продуктивноста предизвикани од смрт и инвалидитет поради повреди, во 
комбинација со цената на чинење на лекувањето и рехабилитацијата на 
повредените, се проценуваат на милијарди американски долар9. ,Секако, мора да се 
земе во предвид и физичкото и психичкото страдање на жртвите од сексуално 
насилство, злоупотреба или запоставување, кои диспропорционално ги засегаат 
жените и децата.  
 

                                                 
6 Murray CJL, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990–2020: 
Global Burden of Disease Study. Lancet, 1997, 349:1498–1504. 
7 World Health Organization. Preventing injuries and violence: a guide for ministries of health. 
Copenhagen: WHO; 2007. 
8 Pedden MM, Krug E, Mohan D, et al. Five-year WHO strategy on road traffic injury prevention. 
Geneva: WHO, Ref: WHO/NMH/VIP/01.03; 2001. 
9 Тозија Ф. Здравјето на населението во Република Македонија. Републички завод за здравствена 
заштита. Скопје:2008 
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Повредите и насилството во Македонија, како и во другите земји и региони во 
светот, имаат големо учество во оптовареноста со болест. За секој смртен случај 
предизвикан од повреда постојат многу повеќе повреди што завршуваат со 
хоспитализација, лекување во Ургентен центар или лекување во ПЗЗ. Голем број од 
повредените остануваат со трајни последици, траен инвалидитет. Кога ќе се земе 
предвид и инвалидитетот предизвикан од повреди, повредите стануваат приоритетен 
јавно- здравствен проблем, особено поради фактот што тие ги засегаат главно 
младите луѓе, односно економски најпродуктивниот сегмент од населението10. 
Морталитетот предизвикан од повреди е само врвот од ледениот брег, при што 
информациите за смртен исход лесно може да се добијат, но неевидентирани 
остануваат не-фаталните повреди и психолошките трауми11, 12. Клиничката 
пирамида за повредите во Р.Македонија е мошне илустративна во однос на 
феноменот на леден брег (слика 1)13. 
 
Клиничка пирамида на повредите во Македонија во 2011 и 2012 
 

 
2011       2012 

 
 
Официјалните податоци од Институтот за јавно здравје се анализирани за 
болничкиот и амбулантско-поликлиничкиот морбидитет, додека за морталитетот се 
анализирани податоците на Државниот завод за статистика. 
 
Морталитет 
 

                                                 
10 Тозија Ф, Ѓорѓев Д, Гудева-Никовска Д. Истражување на повреди во заедницата во Македонија. 
Скопје: Министерство за здравство, Републички завод за здравствена заштита; 2009 
11 Injury pyramid. Geneva, World Health Organization, 2001 (http://www.who.int/violence_ injury_ 
prevention/injury/pyramid/injpyr/en, accessed 11 June 2003). 
12 Тозија Ф. Социјално медицински аспекти на сообраќајниот трауматизам кај децата и младите во 
Република Македонија. Докторска дисертација. Скопје, 2002 

 
13 Институт за јавно здравје на Република Македонија. Државен завод за статистика. 2013 
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Стапката на морталитет од повреди во Македонија во периодот 2001-2011 година 
бележи осцилаторен тек со тенденција на намалување, при што највисока стапка е 
регистрирана во 2002 година (37,13/100000 жители) додека најниска стапка е 
евидентирана во 2011 година (25,59/100000), а во 2012 година стапката изнесува 
28.32/10000014. За одбележување е дека во последните 5 години, во периодот 2008-
2012 стапката на морталитет е под 30/100000 жители и што постои тенденција за 
нејзино понатамошно намалување.  
 
Морталитет од повреди во Република Македонија во периодот 2001-2012, 
стапка на 100000 жители 

25

30
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Извор: Државен завод за статистика на РМ 2013 
 
Стапката на морталитет се зголемува со возраста, додека во однос на половата 
застапеност истата е до три пати повисока кај мажите во однос на жените. Во 2012 
година, специфичната стапка на морталитет кај мажите изнесувала 41,14/100000, 
додека кај жените изнесувала 15,45.  
Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија во 
2012 година, бројот на умрените лица од насилна смрт е зголемен за 10.8% во однос 
на претходната година и изнесува 584 умрени лица. Умрените од насилна смрт во 
вкупниот морталитет учествуваат со 2.9%. Во структурата на умрените од насилна 
смрт според полот и во 2012 година, како и во претходните години, поголемо 
учество имаат машките лица, и тоа 72.8%. 
 
Стандардизираната стапка на смртност од надворешна причина за повреди и труење 
(SDR) во Р. Македонија изнесува 28.33 што е пониско во однос на околните земји и 
просекот на Европската Унија (Србија 37,63, Албанија 41.89, Бугарија 32.66 и ЕУ 
каде изнесува 36.5), додека во Грција е нешто пониска (26,32/100000)15 (слика 4). 
Во вкупниот број на случаи на насилна смрт во Република Македонија, најголемо 
учество имаат несреќните случаи со 64,7%, самоубиствата со 29,5% и убиствата со 

                                                 
14 Државен завод за статистика. Природно движење на населението. Скопје, 2013 
15 World Health Organization. HFA database, WHO 2013 (http://data.euro.who.int/hfadb/, пристапено 
на 11.06.2014) 
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5.8%. Во категоријата несреќни случаи, на прво место се умрените од други 
надворешни причини за случајна повреда со учество од 44,7%. На второ место се 
умрените лица во транспортни несреќи, со учество од 26,7%, додека на трето место 
се умрените лица од паѓања со учество од 15,9%. 
 
Сообраќајните несреќи и повреди се приоритетен јавно- здравствен проблем во 
светот, а и во Македонија, со тренд на пораст,12,.12 Стандардизираната стапка на 
морталитет од несреќи во сообраќајот од моторно возило во Р. Македонија изнесува 
6.25 што е пониска стапка од истата во Србија 6.92, Грција 10.69, Албанија 8.74 и во 
Европската Унија каде изнесува 8.56, додека пониска стапки е забележени во 
Бугарија 5.17. (слики 5 и 6)15, 16 
 
Имајќи го предвид негативниот тренд на сообраќајните незгоди во претходните 
години, регулативата на Европската Унија како и бројни други наоди, препораки и 
акти од релевантни меѓународни институции, во 2008 година, од страна на 
интерсекторска работна група, беше подготвена Национална стратегија на 
Република Македонија за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата 
за периодот 2009-201417. 
 
Главната цел на оваа стратегија е, предвидувајќи ги долгорочните потреби на 
државава за преземање плански мерки и активности во областа на безбедноста во 
сообраќајот на патиштата, да ги реши проблемите во овој сегмент и да гарантира 
дека визијата, идеите и вредностите што се предвидени со неа ќе бидат 
реализирани, преку намалување на бројот на загинати и минимизирање на бројот на 
деца-жртви во сообраќајот, со јасна визија за 50% намалување на жртвите во 
сообраќајот до 2014, без деца жртви во сообраќајот. 
 
Сообраќајните несреќи се главна причина за смрт кај младите на возраст од 5 до 29 
години. Секоја година во Европа 92 000 млади ги губат животите во сообраќајни 
несреќи 
 
Забележителен е тренд на пораст на бројот на лица повредени во сообраќајни 
несреќи (слика 8), но охрабрува фактот што индексот на пораст е поголем кај 
полесните повреди, како резултат на преземените превентивни мерки 18.  
 
 
 
 
 
 
Број на загинати во сообраќајни несреќи во Македонија, период 1988-2013 
година 

                                                 
16 Митис Ф, Сети Д. Европски факти и глобален извештај за состојбата на безбедноста на 
патиштата 2013. Копенхаген: Светска здравствена организација, 2013. 
17 Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Национална стратегија на 
РЕпублика Македонија за унапредување на безбедноста на патиштата 2009-2014. Скопје: 
РСБСП, 2008. 
18 Тозија Ф.. Информација за сообраќајните несреќи во Македонија 2001-2007. Републички 
завод за здравствена заштита Скопје, 2007 
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Извор: Државен завод за статистика, Транспорт и други комуникации; Скопје, 2013 
 
ПОЛИТИКИ 
 
Превенцијата на повреди и насилство е меѓу приоритетите на Владата на Република 
Македонија, што резултира со донесување и имплементација на на низа стратешки 
документи:  
 Здравствена стратегија на Република Македонија 2020 - Сигурен, ефикасен и 

правичен здравствен систем – цел 9 директно се однесува на превенција на 
повреди и гласи “постигнување на значително и оддрживо намалување на бројот 
на повреди, онеспособеност и смрт поради несреќи и насилство”;  

 Национална стратегија за здравјето и равојот на адолесцентите на возраст од 10 
до 19 години во Република Македонија;  

 Стратегија за заштита од семејно насилство; 
 Национална стратегија на Република Македонија за унапредување на 

безбедноста на сообраќајот на патиштата 2008-2014;  
 Национална стратегија за млади на Република Македонија 
 Декада за акција за за безбедност на патиштата 2011-2020 
 превентивни програми базирани на докази.  
 
Превенција на локално ниво 
ревенцијата на повреди и насилство е приоритет на Владата на РМ, па во 
Здравствената стратегија 2020 – цел 9 директно се однесува на овој јавно 
здравствен проблем и според истата треба да има значителен и одржлив пад во 
бројот на повредите, онеспособеноста и појавата на смрт заради несреќи и 
насилство, а активности за нивна превенција се вклучени во сите усвоени стратешки 
документи 
Во Институтот за јавно здравје е формирано Одделение за контрола и превенција на 
повреди и насилство. Постигнат е значителен прогрес во имплементацијата на 
Препораката на Европскиот Совет за превенција на повреди и промоција на 
безбедноста (2007/Ц 164/01). ИЈЗ и МЗ активно учествуваат во развојот на 
Стратегијата за размена на податоци за повреди 2010-2015 на Европската Комисија. 
Со поддршка на СЗО ИЈЗ спроведе истражување на повреди во заедницата, со 
посебен осврт на повреди кај децата и младите. 
 
Формирано е национално кординативно тело за имплементација на Стратегијата за 
превенција на семејно насилство, преку реализација на акционите планови за 
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релевантните сектори, промоција (слика 12), едукација на професионалци за 
препознавање, евидентирање, пријавување и поддршка на жртви на семејно 
насилство, како и за воспоставување систем за следење на семејно насилство и 
примена на протокол за третман на жртви на семејно насилство усвоен од 
Националното координативно тело.  
 
Во соработка со Светска здравствена организација организирани се еднодневни 
работилници за јакнење на капацитетите за превенција од семејно насилство - WHO 
TEACH VIP, акредитирани од страна на Лекарската Комора и МЛД, со која се 
опфатени околу 1900 лекари. 
Во областа на безбедноста во сообраќајот постигнат е голем напредок. Формирано е 
национално координативно тело и работна група за имплементација на 
Националната Стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата 2009-2014, со Национален Акционен План за 
имплементација на Стратегијата со конкретни Акциони планови за секој сектор. Во 
тек на 2013г. реализирани се активностите предвидени со акциониот план за 
секторот здравство, со НПАА за 2013 за сегментот јавно здравје, како и промоција на 
Светскиот ден на жртви на СН (слика 13) и Декадата за акција за безбедност на 
патиштата 2011-2020.  
 
Клучни пораки за безбедност на патиштата 
 
 Постоење на сеопфатна легислатива за сите пет фактори на ризик (брзина, 

возење под дејство на алкохол, безбедносни појаси, детска заштитна опрема и 
безбедносни шлемови). 

 Спроведување на законите на оптимално ниво. 
 Поголемо внимание треба да се посвети на вулнерабилните корисници на 

патиштата, кои претставуваат 43% од смртните случаи на патиштата во Регионот, 
со посебен фокус на моторциклистите и пешаците. 

 Безбедно интегрирање на немоторните форми на превоз во поодржливи и 
побезбедени системи за транспорт. 

 Владите треба да направат засилени напори за да обезбедат дека патната 
инфраструктура е побезбедна за сите корисници на патишта и да промовираат 
физички активни форми на транспорт. 

 Подобрување на квалитетот на податоците поврзани со лицата кои се нефатално 
повредени или инвалидизирани во сообраќајни несреќи на патиштата. 

 Потребни се национални стратегии за безбедност на патиштата со цели, и 
водечка агенција треба да ја координира имплементацијата за да се постигнат 
целите од Декадата на акција за безбедност на патиштата 2011–2020. 

 
Постигнати резултати во превенција и контрола на повреди и насилство 
 
Извештај на СЗО – регионална канцеларија на Европа за прогресот на превенцијата 
на повредите во Република Македонија.  
Оценката на прогресот на политиката во Република Македонија е извршена од 
Регионалната канцеларија на Светската здравствена организација за Европа, 
базирана на (1) одговорите на прашалникот доставен до Регионалната канцеларија, 
дизајниран да собере информации за имплментација на клучните елементи на 
препораките од Советот на Европа од 31 мај 2007 година и резолуцијата 
EUR/RC55/R9 на Регионалниот комитет на СЗО за Европа и (2) податоците и 
информациите од Регионалната канцеларија. 
Република Македонија имплементирала 82% од ефективните интервенции (од 
вкупно 99 интервенции) за превенција на различни повреди, што е повисоко од 
просекот за Европа, кој изнесува 73% и третиот квартал кој изнесува 81%. 
Одговорт на државата е позитивен на сите идентификувани клучни области: развој 
на национална политика, надзор над повредите, градење на капацитети, 
мултисекторска соработка и итна помош базирана на докази. 
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Национални политики 
Постојат две генерални национални политики за превенција на насилството и 
повредите. Постојат специфични национални политики за безбедност во сообраќајот 
и превенција на сите видови на насилство. Алкохолот и социо-економските 
нееднаквости се идентификувани како ризик фактори за насилство и повреди. 
 
Имплементација на ефективни интервенции  
Република Македонија пријавила имплементација на 72% од селектираните 
ефективни интервенции за превенција на повредите и 94% за превенција на 
насилството. Ова е еднакво на просекот во регионот за ненамерните повреди и 
повисоко од просекот за превенција на насилството во регионот кој изнесува 81%. 
Табелата 2 детално ги прикажува видовите на повреди во проценти. Листата на 
имплементираните интервенции за секој вид на повреда е достапна одделно од 
прашалникот за државата. Уделот на пријавената имплементација на интервенции за 
превенција на пожари и падови е понизок во однос на прсоекот за регионот. 
Република Македонија пријавила 94% имплементација на селектирани ефективни 
интервенции за контрола на штетностите поврзани со алкохолот, наспроти просекот 
од 76% во регионот (Табела 2).  Сепак, конзумацијата на илегалните алкохолни 
пијалоци произведени во домашни услови е ризик фактор, како што е и употребата 
на алкохол кој не е наменет за конзумација од страна на луѓето.  
 
Влијание на резолуцијата EUR/RC55/R9 
Република Македонија потврди дека усвојувањето на резолуцијата EUR/RC55/R9 
помогна да превенцијата на насилството и повредите се издигне високо како 
здравствен приоритет од страна на Минстерството за здравство. Постои позитивен 
прогрес во изминатите 12 месеци во сите клучни области; развој на национална 
политика, надзор над повредите, градење на капацитети, мултисекторска соработка 
и итна помош базирана на докази. Сите елементи на резолуцијата EUR/RC55/R9 беа 
успешно постигнати.  
Од суштествено значење е континуирана и целосна имплементација на сите 
постоечки стратегии во државата и нивно изменување и дополнувања согласно 
искуствата од светот, како и измена и дополнување на легислативата и нејзино 
доследно спроведување. 
 
Следни чекори 
Поголемо влијание треба да се посвети на имплементацијата на интервенции 
базирани на докази за превенција на паѓањата и пожарите. Интервенциите за 
намалување на социо-економските нееднаквости само делумно се имплементирани. 
Неколку интервенции (за превенција на пожари, паѓања, давење, труење и повеќето 
видови на насилство) беа имплементирани само во одредени региони, но не и на 
национално ниво, и ова би можело да претставува подрачје на идни активности.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
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1. ИМУНИЗАЦИЈА 
 

Во Република Македонија се спроведува задолжителната континуирана имунизација 
против одредени заразни болести од 1960 година. Kонтинуиранaта задолжителна 
имунизација се спроведува согласно законска регулатива која со текот на годините 
претрпува одредени изменувања и дополнувања или била донесувана како нова 
регулатива. 

Во текот на 2013 година, задолжителната имунизација во Македонија, се 
спроведуваше согласно важечкитe законски документи:  

- Закон за заштита на населението од заразни болести  (Службен весник на РМ бр. 
66/2004),  

- Правилник за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие 
мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација (Службен 
весник на РМ, бр.65/2010),  

- Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија 
за 2013 (Службен весник на РМ бр. 4/2013 година), и 

- Национална годишна Програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 
година (Службен весник на РМ бр. 4/2013 година). 

- Задолжителна континуирана имунизација во нашата земја, во 2013 се 
спроведуваше против следните заболувања: Туберкулоза (Tuberculosis), Дифтерија 
(Diphtheria), Тетанус (Tetanus), Голема кашлица (Pertussis), Детска парализа 
(Poliomyelitis acuta), Мали сипаници (Morbilli), Заушки (Parotitis), Црвенка (Rubeola), 
вирусна жолтица Б (Hepatitis B), инфекции со Haemophilus influenzae тип B и 
инфекции со HPV (Human Papiloma Virus) (Табела 4.1). 

- Освен задолжителната континуирана вакцинација против одредени заразни 
болести која се спроведува континуирано, постои и задолжителна имунизација на 
лица експонирани на одредени болести по епидемиолошки индикации, се додека 
истите траат и тоа како: активна имунизација против  Туберкулоза (Tuberculosis),  
активна имунизација против мали сипаници (Morbilli), активна и пасивна 
имунизација против акутен вирусен хепатит Б (Hapatitis B), активна и пасивна 
имунизација против беснило (Lyssa), активна и пасивна имунизација против тетанус 
(Tetanus) кај повредени лица и активна имунизација против цревен тифус  (Typhus 
abdominalis). 

- Согласно Програмата за имунизација на населението за 2013 година се 
спроведува и активна имунизација по епидемиолошки и клинички индикации 
против: грип (Influenzae), заболувања предизвикании од хемофилус инфлуенца тип 
Б (Hib), заболувања предизвикании од Streptococcus pneumonie (пневмокок), 
менингококен менингит (Meningitis meningococcica), голема кашлица (Pertusis). 

- На активна имунизација подлежат патниците во меѓународниот сообраќај ако 
патуваат во ризични и ендемични зони или во земји кои бараат вакцинација против 
одредена заразна болест, и по епидемиолошки индикации согласно Меѓународниот 
здравствен правилник (IHR) и препораките на СЗО (IТH). Активна имунизација на 
патниците во меѓународниот сообраќај се спроведува против следните болести: 
жолта треска (Febris flava), менингококен менингитис (Meningitis meningococcica), 
цревен тифус (Typhus abdominalis), колера (Cholera), дифтерија (Diphtheria) и други 
заразни болести (акутен вирусен хепатит Б, беснило, тетанус, морбили  и др.) 

Табела 1. Календар за вакцинација – 2013 
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Возраст на лица што 
подлежат на 
задолжитена 
 имунизација 

Болест против која се врши 
имунизација 

Вакцинација 
Ревакцинација 

до 24 ч од раѓање, 
1 и 6 месеци 

Хепатитис  Б  
(3 дози) вакцинирање 

до 12 месеци Туберкулоза (без тестирање)  
(1 доза) 

вакцинирање 

2,  3 и 5 месеци 

Инфекции со Хемофилус инфлуенца 
тип Б   
(3 дози)  
Дифтерија, тетанус, голема кашлица 
(3 дози) 

вакцинирање 
 
вакцинирање 

2,  3 1/2 и 5  месеци Детска парализа   
(3 дози тритипна орална вакцина) 

вакцинирање 

12 месеци 
Мали сипаници, рубеола, заразни 
заушки  
(1 доза) 

вакцинирање 

18 месеци 

Инфекции со хемофилус инфлуенца 
тип Б  
(1 доза) 
Дифтерија, тетанус, голема кашлица 
(1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 

ревакцинирање 
 
I ревакцинирање 
 
I ревакцинирање 

4 години 
Дифтерија, тетанус, голема кашлица  
(1 доза) II ревакцинирање 

6 години 
(I одделение) 
 

Мали сипаници, рубеола, заушки  
(1 доза) 
 

I ревакцинирање 
 
  

7 години 
(II одделение) 
 

Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус (1 доза) 

I ревакцинирање 
II ревакцинирање 
IIIревакцинирање 

12 години, 2 и 6 месеци 
после  
прва доза 
(VI одделение) 

Инфекции со хуман папилома вирус 
(ХПВ)  
(само девојчиња) 
(3 дози) 

 
вакцинирање 

14 години 
(завршна година на 
основно образование) 

Рубеола (само девојчиња) (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус (1 доза) 

II ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 

18 години 
(завршна година на средно 
образование) 

Тетанус (1 доза) V ревакцинирање 

Хемиопрофилакса против одредени заразни болести се спроведува против: 
туберкулоза, маларија, менингококен менингит, скарлатина и против други заразни 
заболувања по епидемилошки индикации и по препорака на надлежната 
епидемиолошка служба на локално, регионално и национални ниво за соодветната 
територија. 

Имунопрофилакса и хемиопрофилакса на населението се спроведува и за други 
заразни болести и тоа при појава на вонредни соостојби - епидемии, природни 
несреќи, изложеност или сомнение на изложеност на заразни болести, биотероризам 
и др. Во вакви случаи, имунопрофилакса и хемиопрофилакса одредува Министерот 
за здравство, на предлог на Комисијата за заразни болести при Министерството за 
здравство. 
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1. Опфат со задолжителна вакцинација 

Дифтерија, тетанус, голема кашлица - Примарна вакцинација против овие 
болести во последната деценија континуирано одржува опфат со високо ниво над 
95%, со исклучок на 2004, 2006 и 2012 кога е помеѓу 90 и 95% (Графикон 1, Табела 
2). Во 2012 година овој опфат изнесува 94,7%, додека во 2013 година е значително 
повисок и изнесува 98,1%.  

Вакциналниот опфат со 5-те ревакцинации (Ди-Те-Пер, Ди-Те и Те) кои се 
спроведуваат до 18-годишна возраст, во изминатиот дестгодишен период, во 
континуитет се одржува на високо ниво – меѓу 90% и 95%. Во текот на 2013 се 
забележува пораст во опфатот за Ди-Те-Пер, Ди-Те и Те ревакцинациите во однос на 
2012, и сите ревакцинации  бележат опфат над 95%. (Графикон 4.1, Табела 4.2). 

Графикон 1. Вакцинален опфат за вакцини и ревакцини против дифтерија, 
тетанус и голема кашлица во Р. Македонија (2004-2013) 
 

 
Извор: Архива на ИЈЗ, Одделение за следење и надзор над имунизацијата. Извештај за  
реализација на Програмата за задолжителна имунизација на населението во 
РепубликаМакедонија во 2013 година, 2014 

Детска парализа – Вакцинацијата и ревакцинацијата со ОПВ вакцина против 
детска парализа во републиката, во претходните десетина години се спроведуваше 
со висок опфат над 95%, со исклучок на 2004, 2006, 2008 и 2009 кога опфатот е 
помеѓу 90% и 95%, за поедина вакцина и/или ревакцина (Табела 4.2). 

Во текот на 2013 година, остварениот опфат за примарна вакцинација со ОПВ 
вакцина е на високо ниво над 95% и изнесува 97,9%, како и за  ревакцинација 
(трите ревакцини заедно) кој изнесува 96.5% (Графикон 4.2,Табела 4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон 2.  Вакцинален опфат во Р.Македонија ОПВ вакцина и ревакцина 
(2004-2013) 
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Извор: Архива на ИЈЗ, Одделение за следење и надзор над имунизацијата. Извештај за     
           реализација Програмата за задолжителна имунизација на населението во    
          Република Македонија во 2013 година, 2014 
 
Мали сипаници, заразни заушки, рубеола – Во последните 10 години, опфатот 
со вакцина против мали сипаници, рубеола и заразни заушки (комбинирана МРП 
вакцина) е висок - над препорачаните 95%, со исклучок на 2006 година кога 
опфатот бил 93,9%. Во 2013, опфатот со МРП вакцина го одржува континуитетот од 
над 95% и изнесува 96,1%. 

Ревакцинацијата со МРП вакцина, исто така бележи висок опфат во изминатите 10 
години, а во 2013 опфатот изнесува 96,2% (Табела 4.2, Графикон 4.3). 

Графикон 3.  Вакцинален опфат во Р.Македонија МРП вакцина и ревакцина   
                       (2004-2013) 
 

  
Извор: Архива на ИЈЗ, Одделение за следење и надзор над имунизацијата. Извештај за      
реализација Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република 
Македонија во 2013 година, 2014 

Хепатит Б – Од воведувањето на задолжителна вакцинација со вакцина против 
хепатит Б за сите новородени во 2004 до 2011 година, опфатот со ова вакцина се 
движи од 90,4% (2010) до највисоките 98,1% во 2012 година. Во текот на 2013 
година опфатот со оваа вакцина изнесува 96,5% (Табела 2). 
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Инфекции со Haemophilus influenzae тип B – Со вакцинација против ХиБ 
инфекции се отпочна во септември 2008, кога се регистрира непотполн опфат 
(48,9%). Опфатот со примарната вакцинација со 3 дози ХиБ вакцина во 2009 година 
и 2010 година останува релативно низок, а во 2011 забележа пораст до над 
препорачаните 95% и изнесува 96,1%. Во текот на 2012 опфатот опадна до 94,7%, 
додека во 2013 година е повторно висок и изнесува 97,1% (Табела 2). 

Ревакцинацијата со вакцина против ХиБ инфекции во 2009 година е непотполн 
(40,9%), додека во 2010 година опфатот со ревакцинацијата против ХиБ инфекции, 
се зголемува за повеќе од два пати во однос на претходната година и изнесува 
88,5%. Во текот на 2011 година опфатот со оваа ревакцинација ги достигнува 
препорачаните 95% и изнесува 95,5%. Во 2013 опфатот изнесува 96,2% (Табела 2). 

Хуман папилома вирус (ХПВ) – Последна воведена вакцина во редовниот 
Календар за имунизација e ХПВ вакцината, вакцина против заболувања причинети 
од хуман папилома вирус (ХПВ). Во текот на 2011 година се регистрира опфат од 
54,6% кој иако низок, скоро за 20% е повисок од опфатот со оваа вакцина во 2010 
година (36,5%). Во 2012 опфатот изнесува 51,8%, додека во 2013 година опфатот со 
ХПВ вакцинат бележи значително намалување и изнесува 40,1%  (Табела 2).  
 
Табела 2. Извршена задолжителна вакцинација и ревакцинација во Р.  
                 Македонија во петгодишен период 2008-2012 и 2013 година  
                 (без БЦГ) 
 

година     2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
вид на вакцина 

број 
на 

дози 

 
возрaст % % % % % % 

ХБ*  
вакцинација III 0, 2, 6 месеци 97,1 94,5 90,4 95,6 98,1 96,5 
ХиБ** 
вакцинација III 2, 3, 5 месеци 48,9 81,5 88,8 96,1 94,7 97,1 
ХиБ                   
ревакцинација I 18 месеци   40,9 88,5 95,5 97,1 96,2 
Ди-Те-Пер  
вакцинација III 2, 3, 5 месеци 95,3 95,9 95,4 95,9 94,7 98,2 
Ди-Те-Пер                         
I ревакцинација I 18 месеци 95,7 94,8 94,3 94,2 95,9 97,6 
Ди-Те-Пер                      
II ревакцинација I 4 години 93 91,6 89,8 89,3 92,4 96,4 
Ди-Те                                          
III, IV 
ревакцинација II 7, 14 години 92,2 93,4 96,8 94,7 94 96,5 
Те                                     
V ревакцинација I 18 години 97,5 93,8 85,5 96,7 94,6 97,8 
ОПВ  
вакцинација III 

2, 3 1/2, 5 
месеци 95,6 96,4 94,8 97 96,9 97,9 

ОПВ                             
I,II,III 
ревакцинација III 

18 мес, 7 и 14 
год 93,3 92,8 97,1 95,3 95,8 96,5 

МРП                 
вакцинација I 12 месеци 97,8 95,8 98,1 96,6 96,1 96,1 
МРП                                  
I ревакцинација I 6 години 94,7 96,6 98,9 98,4 95,5 96,2 
ХПВ (хуман 
папилома вирус) 
вакцинација*** 

III 
12 години, 2 и 
6 месеци по 
прва доза     36,5 54,6 51,8 40,1 

*од 2004 година отпочната вакцинација против Хепатитис Б на сите новороденчиња                                                                                                            
**од 2008 година отпочната вакцинација против заболувања предизвикани од Haemophilus 
influenzae тип Б  
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***од 2009 година отпочната вакцинација против заболувања предизвикани од Human 
papiloma virus  
Извор: Архива на ИЈЗ, Одделение за следење и надзор над имунизацијата. Извештај за  
           реализација на Програмата за задолжителна имунизација на населението во  
          Република Македонија во 2013 година, 2014 
 
2. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 

Во Р. Македонија, согласно важечката законска и подзаконска регулатива (Законот 
за заштита на населението од заразни болести – Сл. весник на РМ бр.66 од 2004 
година, како и Законите за изменување и дополнување на законот за заштита на 
населението од заразни болести – Сл. весник на РМ број 139/2008 и број 99/2009 
година, Правилник за начинот на пријавување и формата и содржината на обрасците 
за пријавување на заразните болести и микробиолошки докажаните причинители – 
Сл. весник на РМ број 46/2009, Правилник за поблиските критериуми за спречување 
и сузбивање на интрахоспитални инфекции – Сл. весник на РМ број 25/2008, 
Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, 
начинот и средствата за вршење на ДДД – Сл. весник на РМ број 152/2007, како и 
други Правилници и кои ја регулираат оваа област), предвидени се и се 
спроведуваат соодветни мерки во насока на намалување на штетите од заразните 
болести врз здравјето на населението, преку спречување на појавата и сузбивање 
на заразните болести односно  спречување на нивна појава во епидемиска или 
ендемска форма. 

Согласно цитираната законска регулатива, препораките на глобалната политика 
“Здравје за сите” и политиката “21 цел за 21 век” и понатамошна евалуација на 
Националната програма за јавно здравје, на годишно ниво, во Република Македонија 
посебно внимание е посветено на значајното намалување на негативните ефекти кои 
одредени заразни заболувања ги имаат врз здравствената состојба на населението, 
како и обезбедување на контрола, елиминација и ерадикација на тие заразни 
заболувања. 

Приоритетни цели од доменот на зачувување и подобрување на здравствениот 
статус на населението, во областа за заразни заболувања се следните: 

• одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детската парализа; 
• елиминација на автохтоните морбили и рубеола; 
• елиминација на тетанусот кај новороденчињата; 
• контрола на останатите заболувања против кои се спроведува задолжителна  
     имунизација; 
• намалување на високиот морбидитет од ентероколитите кај малите деца, од  
     вирусниот хепатит А, салмонелозите и другите цревни заразни заболувања;  
• редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија;  
• намалување на опасноста од внесување и ширење на колера и други тропски    
     и паразитарни заболувања; 
• намалување на инциденцата од бруцелоза и други зоонози;  
• контрола над природно жаришните инфекции; 
• превенција на ХИВ/СИДА; 
• редукција на сексуално преносливите инфекции; 
• спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции; 
• контрола врз грипот и други акутни респираторни заболувања; 
• спречување и сузбивање на заразните заболувања од поголемо    
епидемиолошко и социјално значение и тоа: при поединечни случаи на нови, 
непознати заразни заболувања, заболувања кои повторно се јавуваат после 
пократок или подолг временски интервал во кој отсуствувале и појава на епидемии 
на заразни заболувања. 
1. Пријавување на заразни заболувања 
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Во  Република Македонија постои систем за епидемиолошки надзор и контрола над 
заразните заболувања. Системот за следење на заразните болести во Р. Македонија 
е законски и програмски регулиран. Институтот за јавно здравје ја следи состојбата 
со движењето на заразни болести на национално ниво, а на регионално, односно 
локално ниво, епидемиолошкото следење на заразните болести е задолжителна 
обврска за сите Центри за јавно здравје, односно нивните Организациони 
(подрачни) единици. 

Во рамките на системот за следење, пријавувањето на заразните болести е 
задолжително за матичните доктори од примарната здравствена заштита, доктори од 
секундарната здравствена заштита (консултативно-специјалистичките служби и 
болничко лекување), како и доктори од терцијарната здравствена заштита (клиники 
и клинички центри). 

2. Состојба со заразни заболувања против кои се спроведува 
задолжителна вакцинација 

Од воведувањето на задолжителната вакцинација против одредени заразни 
заболувања во Р. Македонија (согласно законските акти), се бележи значителен пад 
на морбидитетот и морталитетот од овие заразни заболувања. Така, кај некои од нив 
постои значителен пад на бројот на заболени (мали сипаници, рубеола, заразни 
заушки, голема кашлица), други се регистрираат со поединечни случаи, не секоја 
година (пр. тетанус, при што неонаталниот тетанус не е регистриран во последните 5 
години), а некои пак заболувања со години и децении не се регистрираат (детска 
парализа, дифтерија). 
Дифтеријата не е регистрирана од 1977 година, детската парализа од 1987. Во 
рамките на глобалните заложби на СЗО за ерадикација на детската парализа, во 
2002 година Република Македонија се здоби со сертификат за ерадикација и на оваа 
болест, заедно со другите земји од Европскиот регион. 

Во последните две децении, во Република Македонија сигнификантна е редукцијата 
на морбидитетот и морталитетот од малите сипаници со исклучок на епидемиските 
години 1993, 1996, 2008/2009, 2010 и 2011 година. Иако поставената цел - 
редукција на стапката на инциденција на помалку од 1 заболен на 100.000 жители 
беше постигната во 2002 година и се одржуваше во наредните 6 години, со 
епидемијата во 2008 инциденцата порасна на 1,3/100.000, а во 2010 дури на 
10,6/100.000, што значи дека Македонија сéуште е во фаза на одржување на 
контрола на епидемиското јавување на мали сипаници. 

Изготвениот План за елиминација на мали сипаници и рубеола и превенција на 
конгенитален рубеола синдром (КРС) до 2015 година од страна на ИЈЗ е усвоен од 
страна на Комисијата за заразни болести при МЗ (ноември, 2010) и е во фаза на  
имплементација.  

Регистриран е еден случај на инфекција со хемофилус инфлуенца тип Б во 2013 
година, исто како и во претходните три години, додека во 2009 година, како и во 
претходниот период, не се регистрирани случаи поради фактот што ова заболување 
не подлежеше на задолжително пријавување. 

За постигнување на елиминација на тетанусот кај новороденчињата, во 
координација на ИЈЗ се врши континуирано следење на мерките и активностите што 
се превземаат на регионално ниво и на ниво на целата Република (перманентен 
увид во однос на опфатот со Te-Al вакцина, дополнителна имунизација на женската 
популација во генеративниот период во средини со висок ризик, епидемиолошко 
иследување на секој случај на неонатален тетанус, задолжително пријавување и 
др.). 

3. Состојба со акутните заразни заболувања во Република 
Македонија 
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Систематските мерки на превенција (вакцинација, асанација, програми за 
елиминација и ерадикација) спроведувани години наназад, придонеле голем број од 
заразните заболувања во Македонија, кои во поблиско или подалечно минато 
претставувале значаен социјално-медицински проблем, денес да се регистрираат со 
значително намален број, односно намален морбидитетот и морталитетот, а дел од 
нив се веќе елиминирани или ерадицирани (пр. пегав тифус, цревен тифус и 
паратифус, неонатален тетанус, дифтерија, маларија, вариола, детска парализа).  
Со ерадикацијата на вариолата, повеќе не се спроведува систематска вакцинација 
против ова заболување (1982). 

Маларијата е прогласена за ерадицирана во 1972, а детската парализа е 
сертифицирана како искоренета во Европскиот Регион во 2002 година, од страна на 
СЗО. 

Во текот на 2013 година во Република Македонија пријавени се вкупно 23.977 
заболени од акутни заразни заболувања (без грип, туберкулоза, ХИВ/СИДА, 
хронични хепатити, носителство на причинители на заразни болести и АФП 
случаи), со вкупен морбидитет 1.166,8/100.000 жители. 

Бројот на регистрирани случаи на заразни заболувања во 2013 година е намален за 
2,9% во однос на регистрираните 24.704 случаи во 2012 година. 

Анализирајќи го десетгодишниот период 2003-2012 година, најголем број на 
заболени (35.049) и највисок морбидитет (1.715,1 на 100.000 жители) регистрирани 
се во 2008 година, додека најмал број заболени (17.178) и најнизок морбидитет 
(843,3 на 100.000 жители) регистрирани се во 2005 година (Графикон 4). 
 
Графикон 4.  Акутни заразни заболувања во Република Македонија по број   
                       и морбидитет на 100.000 жители (период 2003-2012 и 2013 г.)  

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за    
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
Во 2013 година, најголем број заболени лица се регистрирани во групата на цревни 
заразни заболувања (n=13.358 случаи, со Мб=650,0/100.000 жители) (Графикон 5), 
што претставува намалување од 7,1% споредено со 2012 година. Бројот на 
пријавени случаи на цревни заразни заболувања во 2013 година е поголем за 1,3% 
во однос на просекот на овие заболувања за десетгодишниот период 2003-2012 
година.  
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На второ место по број на заболени се капковите заразни заболувања со 9.161 
пријавен случај (Графикон 5) и Мб=445,8/100.000 жители, што претставува 
незначително зголемување од 0,4% во однос на 2012 година. Бројот на пријавени 
случаи на капкови заразни заболувања во 2013 година, во однос на десетгодишниот 
период 2003-2012 бележи намалување за 3,7%. 

Графикон 5. Број на заболени од акутни заразни заболувања во Република   
                      Македонија, по групи заболувања, во периодот 2003-2012  
                      и 2013 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за    
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
Во текот на 2013 година, регистрирани се 11 умрени лица од акутни заразни 
заболувања (без грип, туберкулоза, ХИВ/СИДА, хронични хепатити, носителство на 
причинител на заразни болести и АФП). Регистрираниот морталитет во 2013 година 
изнесува 0,53/100.000 и е за 35,9% повисок во однос на просечно регистрираниот 
морталитет (0,39/100.000) во претходниот десетгодишен период (2003-2012 година). 
Морталитетот од заразни заболувања во 2013 година бележи намалување за 15,9% 
во однос на минатата, 2012 година (Табела 3). 

Табела 3.  Морталитет од акутни заразни заболувања, период 2003-2012 и   
                  2013 (Mт/100.000) 
 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мт/100.000 0,1 0,15 0,29 0,34 0,44 0,34 0,29 0,64 0,68 0,63 0,53 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за  
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
Во 2013 година, десетте најчесто пријавувани акутни заразни заболувања 
(n=23.392), учествуваат со 97,6% во вкупно регистрираните заразни заболувања 
(без грип, туберкулоза, ХИВ/СИДА, хронични хепатити, носителство на причинител 
на заразни болести и АФП), што претставува незначително зголемување во однос на 
учеството на оваа група во вкупниот број на заболувања во 2012 година (97%). Во 
2013 година, 10-те најчести заболувања се регистрираат со понизок морбидитет 
(Мб=1.138,3/100.000), во однос на морбидитетот во 2012 година, кој изнесува 
1.165,6/100.000 (Табела 4). 

Табела 4.  Десет најчести акутни заразни заболувања  во 2013 година 
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Заболување Број на заболени МБ/100.000 

Ентероколитиси 11.964 582,2 

Овчи сипаници 8.502 413,7 

Бактериски алиментарни 
инфекции и интоксикации 

935 45,5 

Инфекции со хламидија 633 30,8 

Шуга 309 15,0 

Скарлатина 303 14,7 

Салмонелози 262 12,7 

Инфективна мононуклеоза 218 10,6 

Вирусен хепатитис B 165 8,0 

Вирусен хепатитис А 101 4,9 

ВКУПНО 23.392 1.138,3 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за  
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
  
3.1. Капкови акутни заразни заболувања 

Капковите заразни заболувања во 2013 се регистрирани со 9.161 случај и 
Мб=445,8/100.000 жители. Во периодот 2003-2012, регистрираниот морбидитет од 
оваа група на заболувања се движи од 271,8 во 2006 до 853,8/100.000 во 2009 
(Графикон 6). 

Графикон 6.  Морбидитет на 100.000 жители од капкови заболувања, период  
                       2003-2012 и 2013 
 

 
Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за   
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
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 Морбидитетот на групата капкови заразни заболувања во 2013 година бележи 
намалување за 19,5% во однос на просечниот годишен МБ за петгодишниот период 
2008-2012 година кој изнесува 553,6/100.000 жители. Во оваа група на заболувања, 
со највисок морбидитет во сите поединечни години (освен во 2009 година), како и 
просечно за петгодишниот период 2008-2012, се регистрираат овчите сипаници, а 
тоа се задржува и во 2013 година. Најнизок морбидитет за овој период се 
забележува кај инфекциите предизвикани од ХиБ, кои подлежат на задолжително 
пријавување од 2009 година. 

 Табела 5. Морбидитет на 100.000 жители од групата на капкови заразни   
                                      заболувања, период 2008-2012 и 2013 

 
Заболување/ 

година 
2013 Просек 

2008 -2012 
2012 2011 2010 2009 2008 

Овчи сипаници 413,7 342,6 405,9 340,6 318,2 283,3 365,1 

Скарлатина 14,7 17,24 19,4 17,4 20,0 15,0 14,4 

Мононуклеоза 
инфективна 10,6 9,68 11,1 10,6 9,9 8,7 8,1 

Легионерска 
болест 

3,02 0,97 1,2 2,1 1,2 0,1 0,2 

Заразни заушки 2,9 168,8 4,7 5,4 11,9 535,2 287,1 

Пневмококни 
инфекции 

0,44 0,07 0,05 0,1 0 - - 

Мали сипаници 0,2 9,33 0,3 34,1 10,6 0,2 1,3 

Менингитис 
епидемичен 

(менингококна 
болест) 

0,05 0,30 0,15 0,3 0,4 0,3 0,3 

Голема кашлица 0,05 0,24 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 

Инфекции 
предизвикани со 

ХиБ 
0,05 0,07 0,05 0,1 0,1 - - 

Рубеола 
(црвенка) 0,0 0,41 0,2 0,4 0,3 0,5 0,7 

ВКУПНО 445,8 553,5 443,5 411,2 372,7 853,7 686,3 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за   
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 

 
3.1.1. Овчи сипаници 

Во групата на капкови заразни заболувања, во 2013 година, овчите сипаници се 
регистрираат со 8.502 случаи (Мб=413,7/100.000) и се најчесто пријавувано заразно 
заболување од оваа група. Во однос на 2012 година (8.342 заболени, 
Мб=405,9/100.000), бројот на пријавени случаи на овчи сипаници е поголем за 1,9% 
(Графикон 7). 

Ова заболување, во вкупно регистрираните акутни заразни заболувања во 2013 
година учествува со 35,5%, а во групата на капкови заразни заболувања со 92,8%. 
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Графикон 7. Број на заболени и морбидитет од овчи сипаници, 2003-2012  
                      и 2013 

 
Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за               
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
3.2. Цревни акутни заразни заболувања 

Оваа група акутни заразни заболувања, по број на заболени (n=13.358) и 
морбидитет (Мб=650,0/100.000) се наоѓаат на прво место по застапеност во 2013 
година. Бројот на регистрирани случаи е помал за 7,1% во однос на 2012 година 
кога се регистрирани 14.372 заболени (Мб=699,4/100.000). Во периодот од 2003-
2012 година, морбидитетот на 100.000 жители кај оваа група заболувања се движи 
од 442,5 во 2004 до 951,5 во 2008 година (Графикон 8). 

Графикон 8.  Морбидитет на 100.000 жители од акутни цревни заразни   
                       заболувања во период 2003-2012 и 2013 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за    
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 

 
Највисок морбидитет во оваа група (Мб=582,2/100.000), слично како и во 
претходните пет години е регистриран кај ентероколитот. На второ место се 
бактериските алиментарни инфекции и интоксикации (АТИ) (45,5/100.000), додека 
салмонелозите се на трето место, со морбидитет од 12,7/100.000 жители (Табела 6). 
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Табела 6.  Мб/100.000 од заболувања во групата на цревни заразни болести,   
                  период 2008-2012 и 2013 
 

Година / заболување 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Ентероколитиси 582,2 625,6 716,9 586,2 616,2 833,6 

Бактериски алиментарни 
инфекции и интоксикации 45,5 46,3 69,4 59,9 65,9 80,8 

Салмонелози (А02) 12,7 11,9 13,7 9,0 7,8 19,4 

Вирусен хепатитис А 4,9 9,2 14,7 15,2 14,2 11,9 

Инфекции предизвикани од 
E.Colli 

3,9 4,9 6,0 0 0 -- 

Шигелоза (Дизентерија) 0,4 1,1 0,8 1,2 3,0 2,1 

Кампилобактериоза 0,1 0,1 0,1 0 0 -- 

Џардијаза 0,2 0,1 0,1 0 0,05 -- 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за    
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 

3.2.1. Ентероколит 

Регистрирани се 11.964 заболени (Мб=582,2/100.000), што претставува намалување 
од 6,9% во однос на 12.857 случаи (Мб=625,6/100.000) во 2012 година (Табела 6). 
Во периодот 2003-2012, ентероколитите се регистрирани со најмал морбидитет во 
2005 (Мб=336,3/100.000), а најголем во 2008 (МБ=833,6/100.000) (Графикон 9). 
Ентероколитите учествуваат со 89,6% во групата на цревни заразни заболувања, а 
со 49,9% во вкупно регистрираните акутни заразни заболувања во 2013. 

   
Графикон 9. Морбидитет на 100.000 жители од ентероколит,  
                      2002-2011 и 2012 
 

 
Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за     
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
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3.2.2. Вирусни хепатити (заразни жолтици) 

За периодот 2003-2012 и 2013 прикажан е вкупниот морбидитет на 100.000 жители 
од сите вирусни хепатитиси, со цел истите компаративно да се следат и во 
претходниот период, кога не е вршено нивно лабораториско диференцирање, иако 
во групата на цревни заразни заболувања спаѓа само вирусниот хепатит А.  

Вирусните хепатити во 2013 се регистрирани со вкупно 397 заболени и морбидитет 
од 19,3 на 100.000 жители. Во претходните десет години, регистрираниот 
морбидитет се движи од 27,7/100.000 во 2004 до 52,4/100.000 во 2005 година 
(Графикон 10).  

Графикон 10. Морбидитет од вирусни хепатитиси, период 2003-2012  
                        и 2013 година 
 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за   
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
На Графикон 11 прикажано е процентуалното учество на секој од различните типови 
на хепатит во вкупниот број на вирусни хепатити во 2003-2012 и 2013 година. 

Графикон 11. Процентно учество на вирусните хепатитиси по тип и   
   неопределен вирусен хепатитис во нивниот вкупен број во    
   2003-2012 и 2013 година  

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за    
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
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Неопределениот вирусен хепатит во 2013 година регистриран е со 61 заболен и 
Мб=3,0/100.000 жители, што претставува намалување за 10,3% во однос на 
регистрираните 68 заболени (Мб=3,3/100.000) во 2012 година. Неодредените 
хепатити чинат 15,4% од сите пријавени хепатитиси во 2013 година и овој удел е 
зголемен во однос на претходната година, кога учеството на неопределениот во 
вкупниот број на хепатити изнесуваше 11,2%, но сепак помал од просекот за 
периодот 2003-2012 (20,8%). 
Вирусен хепатит тип А во 2013 година е регистриран со 101 заболен 
(Мб=4,9/100.000), што претставува значително намалување (46,6%) во однос на 
пријавените 189 случаи (Мб=9,2/100.000) во 2012 година. Регистрираниот број на 
заболени и морбидитет од хепатит А во 2013 година е значително понизок во однос 
на просекот за десетгодишниот период од 2003-2012. 

Вирусен хепатит Б (вакцинопревентабилно заболување)  
Вирусниот хепатит Б во 2013 е регистриран со 165 заболени (Мб=8,0/100.000), што 
е намалување за 10,3% во однос на пријавените 184 случаи (Мб=9,0/100.000) во 
2012 година. Ова заболување учествува со 41,6% во вкупниот број на пријавени 
вирусни хепатитиси во 2013 година. 

Регистрираниот морбидитет на 100.000 жители во периодот 2003-2012 година се 
движи од 7,4/100.000 во 2010 до 10,5/100.000 во 2007 година (Графикон 12). 

Во 2013 година регистриран е еден смртни случај како последница на хепатит Б.  
 
Графикон 12. Мб/100.000 жители од хепатитис Б, период 2003-2012 
                        и 2013 година 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за    
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
Вирусниот хепатит Ц е регистриран со 70 случаи (Мб=3,4/100.000), што 
претставува намалување од 2,4 пати во однос на пријавените 166 заболени 
(Мб=8,1/100.000) во претходната 2012 година. Регистрираниот број и морбидитет од 
хепатит Ц во 2013 е понизок од просекот за претходниот десетгодишен период од 
2003-2012.  
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4. Зоонози 

Во 2013 година, во групата на зоонози се регистрирани 97 заболени лица 
(Мб=4,7/100.000), што во однос на бројот на пријавените случаи во 2012 година 
(n=132; Мб=6,4/100.000) е намалување за 26,5%. Споредено со просекот за 
претходниот десетгодишен период (2003-2012) кој изнесува 329,2 заболени лица, 
регистрираните во 2013 година бележат значително намалување од 70,5%. 

Најголем морбидитет (1,8/100.000) во оваа група заболувања во 2013 година, како и 
во претходните 5 години бележи бруцелозата (морбидитет на 100.000 жители од 
сите зоонози е прикажан на Табела 7). 

Исто како и во целиот период од 2003-2012, во 2013 бруцелозата има најголемо 
учество во структурата на вкупниот број на заболени од оваа група. Учеството на 
бруцелозата во вкупниот број на зоонози на годишно ниво, во периодот 2003-2012, 
се движи од 94,3% во 2003 до 62,1% во 2012 година. Во 2013, иако бруцелозата е 
најчесто регистрирано заболување од оваа група, со учество од 37,1% во вкупниот 
број на зоонози, сепак нејзиното учество е значително помало во однос на 
просечната застапеност во десетгодишниот период од 2003-2012. 

Табела 7.  Морбидитет/100.000 жители од групата зоонози,  
                  период 2003-2012 и 2013 
 

Година/заболување 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Антракс 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Бруцелоза 1,8 4,0 4,7 8,2 14,1 24,0 

Беснило 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ехинококоза 1,3 0.9 1,6 1,9 1,9 2,2 

Лајшманиоза 1,0 0,6 0,1 0,6 0,2 0,3 

Кју треска 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 

Лајмска треска 0,2 0,5 0,4 0,7 0,15 0,0 

Прионски болести 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Лептоспироза 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Трихинелоза 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 

Тетанус 0,0 0,1 0,0 0,05 0,0 0,0 

Туларемија 0,0 0,0 0,05 1,0 0,0 0,0 

Чума 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за  
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 

 

4.1. Бруцелоза 

Во 2013 година, регистрирани се 36 случаи на бруцелоза (Mб=1,8/100.000), што е 
намалување за 56,1% во однос на бројот на регистрирани случаи (n=82) во 2012 
година. Најмал број на заболени (n=82) и најмал морбидитет (Мб=4,0/100.000) во 
периодот 2003-2012 е регистриран во 2012 година, а највисок во 2008 година 
(n=490, Mб=27,2/100.000). Во периодот 2003-2012, трендот на регистрираниот број 
на заболени луѓе од бруцелоза и морбидитетот е во опаѓање (Графикон 13). 
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Графикон 13. Број и тренд на заболени од бруцелоза, период 2003-2012 
                        и 2013 година 

 
 
Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за 
акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 
 

5. Заразни болести кои се пренесуваат преку вектор 

5.1. Маларија 

Последниот случај на автохтона маларија во Македонија е регистриран во 1963 
година. За ерадицирана болест маларијата е прогласена во 1972 година, од кога во 
Македонија се регистрираат само импортирани случаи. 

За периодот од 2003-2012 година, пријавени се вкупно 13 случаи на маларија, сите 
импортирани, од кои еден во 2009, завршил со смртен исход (Табела 8). 

Во 2013 година се регистрирани три случаи на импортирана маларија. 

Табела 8. Број на пријавени/умрени случаи на маларија, период  
                 2003-2012 и 2013* 
 

* сите регистрирани заболени во Р. Македонија се импортирани случаи 
 
Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за   
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 
 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Заболени/ 

умрени 
1 1 0 2 0 0 2/1 2 0 5 3 

Мб/100.000 0,05 0,05 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 
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6. Сексуално преносливи инфекции 

Во оваа група на заболувања претставени се регистрираните случаи на гонореја, 
сифилис и хламидијаза, со вкупно 642 заболени. Вклучувајќи ја и бројката на лица 
кои живеат со ХИВ/СИДА (n=27), вкупниот број на заболени од СПИ во 2013 
изнесува 669 (МБ=32,6/100.000). 

6.1. Хламидијаза 

Заболувањето во 2013 година е регистрирано со 633 случаи (Мб=30,8/100.000), што 
претставува повеќекратно зголемување (2,5 пати) во споредба со 2012 година, кога 
беа регистрирани 253 случаи (Мб=12,3/100.000). Зголемениот број на регистрирани 
случаи во 2011, 2012 и 2013 година најверојатно се должи на подобрениот надзор и 
пријавување на ова заболување, пред сé од страна на гинеко-акушерите (Табела 9). 

Најголемиот број на заболени во 2013 година (n=419 или 66,2%) се пријавени на 
територијата на ЦЈЗ Штип. 

Табела 9. Број на регистрирани случаи и морбидитет од инфекции    
                 предизвикани со хламидија, период 2003-2012 и 2013 
 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Број на 

заболени 
0 5 16 48 26 52 36 36 289 253 633 

Мб/100.000 0,0 0,2 0,8 2,3 1,3 2,5 1,8 1,8 14,1 12,3 30,8 

Извор: Архива на ИЈЗ. Одделение за следење и надзор над заразните болести.Извештај за   
           акутните заразни заболувања во Република Македонија во 2013 година, март 2014 

 

6.2. Гонореја 

Гонорејата во 2013 година е регистрирана со 7 случаи (Мб=0,3/100.000 жители) 
исто како и минатата година. Најголем број заболени (n=11) и највисок морбидитет 
(0,5/100.000) од ова заболување во периодот 2003-2012 година е регистриран во 
2008 година (Табела 10). 

Табела 10  Гонореја, морбидитет на 100.000 жители, период 2003-2012 
                   и 2013 година 
 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Број на 

заболени 3 2 2 6 5 11 4 9 8 7 7 

Мб/100.000 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 

 

6.3. Сифилис 

Во текот на 2013 година регистрирани се 2 случаи на заболени од сифилис. Во 10-
годишниот период од 2003-2012, регистрирани се поединечни случаи. Најголем број 
на заболени лица се регистрирани во 2010 година (n=5, Мб=0,25/100.000) (Табела 
11). 
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Табела 11 Број на регистрирани случаи на сифилис, период 2003-2012  
                  и 2013 година 
 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Број на 

заболени 
2 2 2 4 2 3 1 5 1 0 2 

Мб/100.000 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,15 0,05 0,25 0,05 0,0 0,1 

 

6.4. ХИВ/СИДА 

Во 2013 година регистрирани се 27 нови случаи на ХИВ/СИДА, од кои 19 лица се 
регистрирани како носители на ХИВ, а 8 како лица заболени од СИДА. Регистрирани 
се два смртни исходи од СИДА. 

Кумулативниот број на лица со ХИВ/СИДА заклучно со 2013 година е 197, од кои 144 
се дијагностицирани како СИДА, а 53 лица се ХИВ позитивни. Починало 71 лице. 

 
Референци: 
 
1. Правилник за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие 

мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација, 
(Службен весник на РМ, бр.65 од 2010) 

2. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија 
во 2013 (Сл.Весник на РМ бр. 4/2013)  

3. Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија во 2013 
(Сл.Весник на РМ бр. 4/2013)  

4. Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето 
на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 2013 година (Сл.Весник 
на РМ бр. 4/2013)  

5. Извештај за реализација на Програмата за задолжителна имунизација на 
населението во Република Македонија во 2013. ИЈЗ, Сектор за контрола и 
превенција на заразни болести, 2014  

6. Извештај за реализација на Програмата за превентивна здравствена заштита во 
Република  Македонија во 2013 година. ИЈЗ, Сектор за контрола и превенција на 
заразни болести, 2014  

7. Извештај за реализација на Програмата за испитување на појавата, рашитеноста, 
спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија 
во 2013 година. ИЈЗ, Сектор за контрола и превенција на заразни болести, 2014  

8. Програма за елиминација на мали сипаници, рубеола и превенција на КРС во 
Република Македонија 2010-2015. ИЈЗ, Сектор за контрола и превенција на 
зарразните болести, 2010   

9. Извештај за движењето на акутните заразни заболувања во Република 
Македонија во 2013 година. ИЈЗ, Сектор за контрола и превенција на заразни 
болести, 2014 
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3. ХИВ/СИДА 
 
Вовед 
 
Политичката декларација за надзор над ХИВ/СИДА трансмисија од UNAIDS од 
2012/13 година предвидува цели и заложби за елиминација и постојано намалување 
на бројот на новопријавени случаи на инфекција и смртни случаи од ова 
заболување, однсоно девизата:"Getting to zero - “Faster, Smarter, Better “, која 
треба да се оствари  преку: 
 
- Редукција на трансмисија на ХИВ преку сексуален контакт. 
 
- Превенција на ширење на ХИВ меѓу популацја која интравенски инјектира дрога. 
 
- Спречување на смрт од ТБ, како коинфекција со СИДА. 
 
- Намалување на јазот меѓу богатите и сиромашните држави околу нивната 

финансиска инвестиција за превенција на ХИВ трансмисија.  
 
- Елиминација на половата нееднаквост поврзано со трансмисија и лекување на 

ХИВ. 
 
- Елиминација на стигматизацијата и дискриминацијата поврзана со ХИВ. 
 
- Елиминација на транспортните рестрикции за лицата кои се ХИВ инфицирани. 
 
- Зајакнување на интеграцијата на лицата кои живеат со ХИВ во земјите членки. 
 
Состојба со ХИВ/СИДА во светски рамки 
 
Лица кои живеат со ХИВ/СИДА во светот изнесува 35,3 мил. 
 
Лица инфицирани со ХИВ од почетокот на епидемијата изнесува околу 75 милиони. 
 
Ново инфицирани лица во светот со ХИВ во 2012 г. изнесува 2,3 мил., во однос на 
3,4 мил. во 2001 г. 
 
Нови инфекции кај деца и адолесценти е намалено за 50% во 26 држави во однос на 
2001. Нови инфекции со ХИВ кај деца е намалено за 52% во однос на 2001 г. 
Во светски рамки 260.000 деца се новоинфицирани со ХИВ, во однос на 550.000 во 
2001 г. 
 
Смртни исходи поврзани со ХИВ, се намалени за 30% во однос  на пикот во 2005г. 
 
Во 2012 година, 1,6 мил. лица умреле од заболувања поврзани со ХИВ/СИДА. 
Од почетокот на епидемијата се прeтпоставува дека околу 36 милиони лица умреле, 
од заболувања поврзани со СИДА. 
 
Во 2012, околу 9,7 мил. лица од држави со низок БДП, имале пристап кон АРВТ. Ова 
претставува 34% на лица, подобни за третман сосгласно упатставото на СЗО од 2013 
г. 
Смртни случаи на лица болни од СИДА со коинфекција ТБЦ, е намалено за 36%, во 
однос на пикот во 2006 г. ТБЦ останува како водечки фактор за смртност, за лицата 
кои живеат со ХИВ. 
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ФФААККТТИИ  ЗЗАА  ХХИИВВ//ССИИДДАА  ВВОО    РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ММААККЕЕДДООННИИЈЈАА  
ВВОО  ППЕЕРРИИООДДООТТ  11998877  --  22001133  ГГООДДИИННАА  
 
Податоците прикажани подолу сумарно ја прикажуваат состојбата со ХИВ/СИДА  
болеста во Република Македонија. 
 
-Првиот ХИВ позитивен случај во Република Македонија се регистрира во 1987 
година. 
-Првиот случај на лице заболено од СИДА се регистрира во 1989 година. 
-Првиот смртен случај од СИДА во Република Македонија се регистрира во 1989 
година. 
 
Актуелна состојба со ХИВ/СИДА  во 2013 година 
 
Во 2013 година во Р.Македонија се регистрирани нови 27 случаи на ХИВ/СИДА, 
што претставува најголем број на регистрирани случаи со ХИВ/СИДА во 
Р.Македонија, за целиот период од кога се следи ова заболување.  
 
а/ Дистрибуција на лицата со ХИВ/СИДА во 2013 г. 
 
-   8 лица се заболени од СИДА,  
-   19 лица се ХИВ позитивни. 
 
б/ Во 2013 година се регистрирани  2 смртни исходи од СИДА. 
 
в/ Структура по пол на лицата со ХИВ/СИДА во 2013 г.: 
  
-   25 лица се од машки пол, а  
-   2 лица се од женски пол. 
 
г/ Место на живеење на лицата со ХИВ/СИДА во 2013 г. се:  
 
-   од Скопје се 20 лица,  
-   од Крива Паланка 1 лице,  
-   од Куманово е 1 лице,  
-   од Гевгелија е 1 лице,  
-   од Тетово е 1 лице, 
-   од Струга е 1 лице, 
-   од Штип е 1 лице, 
-   од Богданци 1 лице. 
 
д/ Возрасни групи на лицата со ХИВ/СИДА во 2013 година се : 
 
-   од 0 до 9 години е 1 лице, 
-   од 20 - 29 години се 10 лица,  
-   од 30 – 39 години се 10 лица,  
-   од 40 - 49 години се 3 лица, 
-   од 50 – 59 години се 2 лица, 
-   над 60 години 1 лице. 
 
ѓ/ Начин на трансмисија на ХИВ, кај  лицата со ХИВ/СИДА во 2013 
година: 
-   кај 10 лица е хетеросексуален начин на пренос на ХИВ,  
-   кај  16 лица е преку сексуален контакт на машко со машко лице (МСМ),  
-   кај 1 лице е трансмисија од мајка на плод (вертикален пренос на ХИВ). 
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Основни карактеристики на состојбата со ХИВ/СИДА во 
Р.Македонија добиени врз база на епидемиолошките податоци 
за период 1987-2013 г. 
 
Во периодот 1987 – 2013 година вкупно се регистрирани 197 лица кои живеат со 
ХИВ/СИДА.  
-  Дистрибуцијата по возрасни групи на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА покажува 
дека:  
-    30 - 39 години учествува со 79 лица или 40,1%,  
-    20 – 29 години учествува со 54 лица или 27,4%,  
-    40 – 49 години учествува со 32 лица или 16,2%,  
-    50 - 59 години учествува со 20 лица или  10,2%.  
Овие 4 возрасни групи во вкупниот број регистрирани случаи на ХИВ/СИДА во Р. 
Македонија учествуваат со 185 лица кои живеат со ХИВ/СИДА или 94%.  
Сите останати возрасни групи, учествуваат со 12 лица кои живеат со ХИВ/СИДА, 
односно 6%.  
-  Во однос на начинот на трансмисија на ХИВ, кај лицата кои живвеат со ХИВ/СИДА 
во Р.Македонија до крајот на 2013 година (197 лица), се констатира дека: 
- кај 104 лица е добиен податок за хетеросексуален контакт при трансмисија на 

ХИВ или 52,8%; 
- кај 67 лица бил сексуален контакт на маж со маж (МСМ) или 34%; 
- кај 11 лица било интравенско користење на дрога (лица кои инектираат 

интравенски дрога – ЛКИД), или 5,6%; 
- 6 лица биле хемофиличари или 3%; 
- Кај 6 лица е регистрирано пренесување на ХИВ од мајка на плод или 3%; 
- За 3 лица (1,5%) не е добиен податок за начин на трансмисија на ХИВ. 
 
-  Дистрибуцијата по пол на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА во Р.Македонија 
заклучно со 2010 година, покажува дека од вкупно (197 лица), 152 лица се од 
машки пол (77%), а 45 лица се од женски пол (23%).   
 
-  Податоците за местото на постојано живеалиште град/село, покажува дека 84,6% 
лица се со постојано место на живеење во град, а 16,1% се со постојано место на 
живеење во село. 
 
-  Дистрибуцијата на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА според општини во Р. 
Македонија, покажува дека случаите на ХИВ/СИДА се регистрирани во 23 општини 
на државата. Најголем број од нив се регистрирани во Скопје (88 лица, со Мб 
14,9/100.000), Тетово (22 лица со Мб 11,4/100.000) и Прилеп (9 лица со Мб 
9,4/100.000), Куманово (10 лица со Мб 7,4/100.000), Охрид 9 лица со Мб 
14,8/100.000) и Кичево 8 лица, со Мб    14/100.000. Во овие 5 општини се 
регистрирани вкупно 146 лица кои живеат со ХИВ/СИДА или 74,1% од сите 
регистрирани случаи во државата. Останатите случаи на ХИВ/СИДА во Република 
Македонија се регистрирани во: Битола 6 случаи, Гостивар 5 случаи, Велес 4 случаи, 
Штип 4 случаи Пробиштип 3 случаи, Кочани 3 случаи и др. 
-   Во вкупниот број на регистрирани случаи 7 лица се од странство. 
 
-   Заклучно со 2013 година во Република Македонија се починати 71 лица од СИДА. 
Во Р.Македонија во 2013 година се изработени 24.562 теста за дијагностика 
на ХИВ, во здравствени установи кои се занимаваат со тестирање на 
примероци крв за ХИВ. 
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4. ТУБЕРКУЛОЗА 
 
Туберкулозата е заразна болест која најчесто се пренесува преку воздухот, најчесто 
се инфицирани белите дробови, но може да  заболи секој орган или ткиво на 
човечкиот организам, (лимфните жлезди, а поретко и коските, зглобовите, бубрезите 
и тн). Бактеријата се пренесува преку капки (спутум) на луѓе кои се заболени од 
туберкулоза (ТБ). Симптомите на заразените од ТБ на белите дробови се кашлање, 
понекогаш со плунка или пак крв, болка во градите, малаксаност, губење на 
тежината, треска и ноќно потење. Здравиот организам обично успешно ја совладува 
инфекцијата и не дозволува појава на болест. Ако поради различни причини, 
имуниот систем не успее да ја совлада инфекцијата, тогаш организмот заболува од 
белодробна ТБ. Појавата на резистентните форми на туберкулоза и епидемијата на 
ХИВ/СИДА придонесе за зголемување на бројот на болните од туберкулоза во светот. 
Туберкулозата денес останува епидемија во голем дел од светот, предизвикувајќи 
смрт на речиси 1,3 милиони луѓе секоја година, претежно во земјите во развој (СЗО, 
2014). Секоја година околу девет милиони луѓе се заразуваат од туберкулоза. Три 
милиони не ја добиваат потребната нега или се пропуштени од здравствениот 
систем.  
Секоја година светскиот ден на туберкулозата се одбележува на 24 Март со цел да 
се овозможи подигање на свеста на населението за туберкулозата, проблемите, 
можните  решенија и идните  напори за поддршка на светската кампања за  
туберкулоза. Иако се преземени голем број на мерки да се спречи туберкулозата 
луѓето се уште се болни и умираат од оваа болест. Многу повеќе треба да се направи 
за да се елиминира оваа болест. Секој кој е заразен од туберкулоза има право на  
соодветна заштита, вклучувајќи дијагноза, третман и лекување. Пациенти  во 
Македонија имаат достапност до здравствената служба, бесплатни лекови за 
туберкулоза и бесплатно лекување. Обезбедени се средства за подобра дијагностика 
на болните и за подобрување на условите за лекување. 
За да се искорени ТБ, потребно е соработка со оние кои исто така се грижат за  
лицата кои се најмногу изложени на ризик од ТБ како што се лицата со:ХИВ 
инфекција, дијабетес, како и затвореници, болни во психијатриски болници, 
привремено раселени лица, бездомници, популација со поголема стапка на 
заболување од туберкулоза во однос на националната (Роми), подрачја со поголема 
стапка на заболување од туберкулоза, зависници од опојни дроги и сл. 
 
Статистичките податоци на ниво на Македонија од година во година бележат 
намалување но сепак туберкулозата се уште ја има. 

 
Состојба во Република Македонија 
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Во 2013 година во Република Македонија рeгистрирана е  преваленца на активна 
туберкулоза од 20.8 на 100 000 жители или 428 случаи. Во 2012 година 
регистрирана е преваленца од 21.2 на 100 000 жители или 437 случаи. Овие бројки 
се  помали од превалeнцата во 2005 година, која изнесува 52,8 болни на 100 000 
жители. Во анализираниот период 2005- 2013 година, стапката на преваленца, 
покажува тренд на опаѓање. 
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Во 2013 година во Република Македонија рeгистрирана е  инциденца на активна 
туберкулоза од 15,7 на 100 000 жители  или 323 ново заболени лица, додека во 
2012 година инциденцата изнесува  17.2  на 100 000 жители или 355 случаи на ТБ. 
Македонија за прв пат се вброи помеѓу земјите од Европа со ниска стапка на 
инциденца за 2012 година. Во анализираниот период 2005-2013 година, стапката  на 
инциденца, исто како и стапката на преваленца покажува тренд на опаѓање.  
 
Резистентни форми - Во Македонија во 2013 година регистрирани се 3 нови случаи 
со полирезистентна и 4 на мултирезистентна форма на туберкулоза. Кумулативно од 
резистентни форми на туберкулоза во 2013 година се лекувале 7 болни.  
 
Во последните години во Македонија бележиме подобрување на епидемиолошката 
состојба со туберкулозата, но сепак во иднина ќе се продолжи со имтензивни мерки 
за што поуспешна контрола на туберкулозата. Сите пациенти во Македонија имаат 
достапност до здравствената служба, бесплатни лекови за туберкулоза и бесплатно 
лекување. Обезбедени се средства за подобра дијагностика на болните и за 
подобрување на условите за лекување. 
 
Превенција 
 
Врз основа на континуираните мерки и активности предвидени и реализирани 
според Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај 
населението во Република Македонија за 2014 година  и  програмата на Глобален 
фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија, во последните години во 
Република Македонија бележиме подобрување на епидемиолошката состојба со 
туберкулозата. Во иднина потребно е да се  продолжи со интензивни мерки за што 
поуспешна контрола на туберкулозата.  
 
Сепак, најдобра превентивна мерка е правилно и навремено спречување, откривање 
и лекување на секој болен од ТБ со што се прекинува ланецот на ширење на 
инфекцијата. 
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- Најефикасна мерка против туберкулозата е вакцинацијата со ТБ вакцина со која се 
зголемува одбрамбената моќ на организмот. Во нашата земја вакцинацијата  се 
одвива според Законот за заразни болести и Правилникот за имунопрофилакса, 
хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и 
водење на евиденција и документација (Сл весник на РМ бр 65/2010). 
 
-Лична хигиена и хигиена на околината: проветрување на просториите (во домот и 
на работа), изложување на сончева топлина и светлина, дезинфекција на подовите, 
постелнината и садовите. 
-Консумирање на здрава храна (збогатена со хранливи материи и растителни 
влакна, внесување на доволни количества на овошје и зеленчук, богати со витамини 
и железо) и практикување на здрави животни навики.  
 
- Рано откривање со  селективна радиофотографија. Co цел рано откривање на 
болните од туберкулоза и други неспецифични белодробни заболувања се врши 
селективно радиофотографско снимање на лица кај кои постои поголема опасност од 
заболување од туберкулоза. Тоа се лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи: 
затвореници, болни во психијатриски болници, привремено раселени лица, 
бездомници, популација со поголема стапка на заболување од туберкулоза во однос 
на националата (Роми), подрачја со поголема стапка на заболување од туберкулоза, 
зависници од опојни дроги и сл. Во 2014 планирани  се радиофотографски снимања  
кај 2000 лица кои спаѓаат во ризични групи. 
 
- Континуирано се спроведува и Програмата за превенција DOTS 2014 (Directly 
Observed Treatment Short-course) која се однесува на контролирано краткотрајно 
лекување на туберкулозата кое се спроведува во Институтот за белодробни 
заболувања и  17-те служби за туберкулоза во Република Македонија. 
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