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А) ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Во текот на 2016 година, Секторот за промоција, анализа и следење на незаразните болести 
ги реализира активностите и задачите за спроведување на основните јавно-здравствени 
функции и приоритетите дефинирани во здравствената политика на Владата, стручни и 
научни проекти, вон-програмски активности и активности за унапредување и развој на 
работата во областа на социјалната медицина.

1.  Анализа за искористеноста на болничките капацитети 
во здравствените установи во Р. Македонија во 2015  
година

Анализата се изготви врз основа на истоимените програмски задачи подготвени 
од специјалистите по социјална медицина во 10-те ЦЈЗ и извештајот на службата за 
болничко-стационарно лекување обр. бр. 3-21-60. Од анализата се констатираа следниве 
состојби:

Болничката дејност има многу важно место во системот на здравствената заштита во 
Република Македонија. Болничката здравствена заштита се укажува преку мрежа од 66 
болничко-стационарни здравствени установи и 7 вонболнички стационари распределени 
на три нивои на здравствена заштита.               

За терциерната болничка здравствена заштита се обезбедени 2962 постели или  32.6% 
од вкупниот болнички капацитет во Републиката, лоцирани во болничко-стационарните 
здравствени установи во Скопје.

Секундарната болничка здравствена заштита е обезбедена со 6050 постели или 66.6% од 
вкупниот болнички капацитет сместени во општите и клиничките болници, специјалните 
болници и центрите за рехабилитација и бања, дистрибуирани ширум Републиката.

На ниво на примарната здравствена заштита, стационарното згрижување и лекување се 
врши во 7 вонболнички стационари со 72 постели (0.8%).

Болници за долготрајно лекување се 15 со 2497 постели (27.5%), а за краткотрајно лекување 
се 51 со 6587 постели или 72.5% од вкупниот број на постели.

Бројoт на остварени болнички денови во споредба со претходната година (2014г.) се 
намалува за 6.6%, број на лекувани болни се намалува за 3.6%, а просечното траење на 
лекување незначително се намалува на 7.6 дена (2014г. 7.8 дена).

Кадровската обезбеденост со лекарскиот кадар е солидна и се подобрува со стручното 
доусовршување на кадарот (специјализации, субспецијализации), но потребно е 
зголемување на кадарот со средна и висока стручна спрема, со цел подобра грижа и нега 
на пациентите. Тенденција на континуирана едукација на кадарот и понатаму ќе треба 
да се задржи.

2. Анализа на болничкиот морбидитет во Република 
Македонија во 2015 година

Цел на програмската задача е да се изврши анализа на болничкиот морбидитет во 
Република Македонија за 2015 година со посебен осврт на морбидитетот по субтотали. 

Анализата се изготвува со епидемиолошки метод, врз основа на податоци за болничкиот 



336

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА  
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПубЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

морбидитет по субтотали на подрачјето кое го покриваат 10-те Центри за јавно здравје 
во Републиката. Добиени се податоци  собрани  од секој Центар за јавно здравје и истите 
се обработени во Секторот за промоција, анализа и следење на незаразни заболувања 
при Институтот за јавно здравје. 

Користен е дескриптивен, епидемиолошки и статистички метод на истражување. 
Извршени се статистички пресметувања: стапки на 10 000 жители, процент на застапеност, 
тренд на морбидитетот со компаративен приказ за 2014 и 2015 година на вкупниот број 
на лекувани болни, бројот на остварени болнички денови, просечно траење на лекување 
и слично. Морбидитетот е прикажан според Меѓународната класификација на болести 
и сродни здравствени проблеми, X ревизија (МКБ-10) и 21 група на болести по дејности.

Констатирани се следните состојби:

Бројот на лекувани болни и болничкиот морбидитет во 2015 година е намален во однос 
на 2014 година (258010-2014/252218-2015, односно морбидитет од 1247,9%оо / 1218,3%оо).

Бројот на остварени болнички денови е зголемен во 2015 во однос на 2014 година 
(2.261.298-2014г./2.310.329-2015г).

Просечното траење на лекување е зголемено од 8.8 дена на 9.2 дена во 2015 година.

Во структурата на лекувани болни според групи на болести и во двете години на прво 
место се болестите на респираторниот систем.  Во морбидитетот на лекувани мажи 
доминираат болести на респираторен систем (208%oo); болести на циркулаторниот 
систем (177.5%oo); болести на дигестивен систем (124.5%oo); неоплазми (124%oo)и т.н.

Во морбидитетот на лекувани жени доминираат болести на респираторен систем 
(200.4%oo);неоплазми(153.6%oo);болести на генитоуринарниот систем (149.7%oo);  болести 
на циркулаторен систем (140.8%oo); болести на дигестивен систем (104.3%oo) и т.н.

Во структурата на остварени болнички денови според групи на болести,  и во двете 
анализирани години најголем број на остварени болнички денови се кај болните од 
душевни растројства и растројства во обноските.

Просечно траење на лекување по еден случај и во двете анализирани години е најдолго 
кај болните од душевни растројства и растројства во обноските.

Во вкупниот број на лекувани болни во болничко-стационарните организации според 
региони во 2014 и 2015г., најголем број на лекувани болни се регистрирани од Скопје. 

Сеуште е високо присуството на дијагнози од типот на недоволно дефинирани состојби. 
Затоа е потребно точно и правилно користење на шифрите од МКБ-10 ревизија, со што 
би се намалил бројот на многу често користените шифри од групата “симптоми, знаци и 
ненормални клинички и лабораториски наоди, некласифицирани на друго место”, и би 
се добила реална слика на регистрираните болести.

Се препорачува почеста едукација во врска со шифрирањето на болестите и комплетно 
воспоставување на здравствениот информатички систем со поврзување на здравствените 
установи обврзани да ги доставуваат статистичките податоци до центрите за јавно 
здравје, Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство.

3.  Извештај за здравјето на населението во Република 
Македонија   

Извештајот се изготвува согласно принципите за изработка на извештај за здравјето во 
земјите членки на ЕУ и истиот содржи:

 Ņ Ņ Демографски карактеристики на населението во Р. Македонија; 
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 Ņ Ņ Индикатори за животен стил; 

 Ņ Ņ Здравствен систем со мрежа на здравствени установи и финансирање на 
здравствена заштита во РМ; 

 Ņ Ņ Животна средина и здравје; 

 Ņ Ņ Здравствена состојба и здравствена заштита на жените, децата и на училишните 
деца и младина, старите лица и Ромите; 

 Ņ Ņ Контрола на незаразни болести и 

 Ņ Ņ Контрола на заразни болести. 

Анализата ги содржи клучните индикатори за здравјето, како и приходите и расходите 
на Фондот за здравствено осигурување и јавните здравствени установи во Република 
Македонија, како и финансиските обврски на јавните здраствени установи и достасаните, 
а ненамирени обврски од страна на јавните здравствени установи. Од анализата 
произлегуваат и предлог мерки за подобрување на материјално-финансиската состојба 
во здравството, а согледувањето на состојбите, приоритетните здравствени проблеми 
и потребите за здравствена заштита на населението во Републиката, е во функција на 
систематско и планско преземање на мерки за подобрување на здравствената состојба 
на населението во Р. Македонија.

4.  Информација  за состојбите  со болестите на  
зависност   и  алкохолизам  за  период  2014 -2015 во  
Република  Македонија

Со оглед на актуелноста на состојбите  и трендовите  на пораст на болестите  на зависност 
и алкохолизам што доведува до поголем морбидитет, морталитет, инвалидитет, 
апсентизам како и заради зголемените потреби од финансиски средства неопходни за 
подмирување на трошоците околу дијагностицирањето, лекувањето и рехабилитацијата 
на овие болести, изготвена е Информација  за состојбите  со болестите на    зависност   и  
алкохолизам  за  период  2014 -2015 во  Република  Македонија согласно Националната 
програма за јавно здравје на Република Македонија за 2016 година и Планот и Програмата 
за работа на ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје за 2016 година:

 Ņ Ņ  Се добива увид во раширеноста на овие состојби кај населението во 
Републиката;

 Ņ Ņ  Се прикажува организацијата и функционирањето на амбулантно-
поликлиничката и болничката здравствена заштита во однос на превенција, откривање 
и лекување на овие болести;

 Ņ Ņ  Се даваат констатации за најдените состојби и

 Ņ Ņ  Се предлагаат мерки за подобрување на истите. 

Задачата е изготвена врз основа на прибраните истоимени програмски задачи од страна 
на заводите за здравствена заштита.

При изготвувањето на Информацијата користени се статистички податоци од Центрите 
за јавно здравје во приложени табели, доставени од страна на ЈЗУ Институт за јавно 
здравје – Скопје, согласно утврдената методологија за изготвување на Информацијата. 

Од  прикажаната состојба со дрогите и алкохолот во Република Македонија може да се 
заклучи дека  во последните десетина години се бележи значителен пораст на бројот на 
лица кои злоупотребуваат дроги. Постоечките податоци за раширеноста на проблемот 
не ја отсликуваат реалната слика во однос на бројот на корисници на дроги и алкохол. 

Фактите говорат дека е зголемена достапноста на дрогите и алкохолот и интересот кај 
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младите  за експериментирање со нив. 

Материјалот изобилува со табеларни и графички прикази на статистичките податоци, 
што дава можност за поголема прегледност и увид во состојбите за овие болести во Р. 
Македонија.

5. Извештај за реализирани активности и работа на 
советувалиштата за сексуално и репродуктивно 
здравје  во 10-те центри за јавно здравје 

За 2016 година можеме да кажеме дека Советувалиштата за сексуално и репродуктивно 
здравје, работеа послабо во однос на предходните години. Постојат повеќе причини 
за ваквата состојба.Недостаток на орална   контрацепција  во  Центрите  за  јавно 
здравје, залихите се потрошени.  Една од главните  причини  за  малата  посетеност  на  
советувалиштата  е и недостапност  на соодветно опремени простории за оваа намена, 
недостаток на стручен персонал и недостапни услуги од гинеколог. Како 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.  Имено  
со завршувањето на проектот,  гинеколозите и номинираните лица од ЦЈЗ, кои беа 
ангажирани  да  работат  во  советувалиштата  во  недостаток  на  финансиската 
надокнада  за  хонорар  односно  прекувремена  работа,  се  откажаа  од  оваа активност,  
односно  работат  во  незадоволителен  обем.  За  опстанок  на  овие советувалишта е 
неопходно да се обезбедат додатни финансиски средства кои ќе послужат  да  бидат  
исплатени  хонорари  за  ангажираните лица  во  работата  на  советувалиштата.  Заради 
загарантираната  дискреција  на  клиентите  кои  ги  користат  услугите  на советувалиштата, 
во помалите места, потребно е работата на советувалиштата да се реализира по истекот 
на регуларното работно време. Во советувалиштата има недостаток  на  кондоми,  орална  
контрацепција  и  промотивни  материјали. Неопходно  е  во  иднина  да  се  обезбедат  
доволни  количини  за целата година на  контрацепција  и  на промотивни материјали во 
вид на брошури и флаери и да се зголеми бројот на предавањата во училиштата или во 
рамките на самите советувалишта во ЦЈЗ, со теми поврзани за сексуално преносливите 
инфекции и за актуелните состојби како кај нас така и во светот.

6.  Извештај за работата на советувалиштата за 
откажување од пушењето во 10 те центри за јавно 
здравје 

Со цел прибирање на податоци за подготовка на Информацијата, Секторот за промоција, 
анализи и следење на незаразни болести во Институтот за јавно здравје на РМ испрати 
Анкетен прашалник за работата на Советувалиштата за откажување од пушење (СОП), 
кој што беше испратен електронски и по пошта до сите Центри за јавно здравје (ЦЈЗ). Со 
помош на одговорените анкетни прашалници се подготви оваа Информација за работата 
на СОП.

Цел на работата на овие советувалишта во првата фаза беше здравствените работници 
да се обидат да се откажат од пушењето и да се обучат за да можат да им помагаат на 
сите нивни пациенти во иднина, во процесот на откажување од пушење. На овој начин, 
со континуирана едукација и укажување на исклучително штетните последици од 
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пушењето, се придонесува кон целокупно подобрување на јавното здравје и одржување 
на здрави генерации во нашата земја.

Советувалиштата за откажување од пушење при сите Центри за јавно здравје во Република 
Македонија започнаа да функционираат на 23 јуни 2014 година. Според Програмата 
за здравствените работници за откажување од пушење, Министерот за здравство на 
прес конференција го најави започнувањето на работата на СОП и ги информираше 
сите здравствени рабоници и граѓани низ Р.Македонија дека од 23 јуни до 20ти август, 
советувалиштата ќе бидат достапни за здравствените работници кои се пушачи, додека 
од 20 август Советувалиштата ќе бидат достапни и за сите заинтересирани граѓани кои ќе 
се обратат во Центрите за јавно здравје, а воедно ќе бидат воведени и посебни термини 
наменети за советување за откажување од пушење кај адолесцентите.

Сите ЦЈЗ подготвија план за работа на Советувалиштето, кој што беше достапен на веб-
страниците на Центрите. Овие едукации се одржуваат двапати неделно по два часа. На 
пример, во Центарот за јавно здравје во Скопје, советувалиштето работи во вторник и 
четврток од 13 до 15 часот. 

Пред секој Центар за јавно здравје низ Републиката се поставени информативни табли, 
со унифициран изглед, со цел нивно лесно препознавање.

7.  Извештај за реализирани здравствено-промотивни 
активности во 10-те центри за јавно здравје 

Во Извештајот се прикажани детално сите здравствено-промотивни активности кои 
се извршени во одделните центри за јавно здравје од вработените во службите за 
социјална медицина. Може да се констатира дека најповеќе се одржани предавања по 
школи, во пензионерски домови, во рамки на здравствените домови или во просториите 
на центрите за јавно здравје. Најчести теми за кои се одржани предавањата се 
правилна исхрана, физичка активност, болести на зависност, планирање на семејство и 
контрацепција, орално здравје, сексуално и репродуктивно здравје и др. Предавањата се 
доста посетени, а дел од нив пропратени и со здравствено-пропаганден материјал-power 
point презентации.Сите центри за јавно здравје одржале трибини и одбележале светски 
денови, како што е на пр. 4 Февруари-ден на борба против малигни неоплазми, 24 Март 
– ден против туберкулоза и сл. Во 7 центри за јавно здравје сеуште нема поставено веб 
страна, а ниеден центар не  испечатил пропаганден материјал, освен ЦЈЗ Куманово и 
ЦЈЗ Тетово. Оправдание е дека има проблеми со отворање на тендери за мал тираж на 
примероци и се предлага, ИЈЗ да распишува тендер и да печати за потребите на сите ЦЈЗ, 
бидејќи со голем тираж, цената ќе биде помала.

8.  Квартален мониторинг, координација и верификација 
на програмските активности над центрите за јавно 
здравје со извештај од областа на соијална медицина 
со промоција

Согласно Националната програма за јавно здравје, беше направен мониторинг на 
реализираните задачи од страна на 10-те служби по социјална медицина во рамки на 
центрите за јавно здравје, пришто се согледа дека во отежнати услови на недоволен 
кадар, простор и стара опрема се спроведува дејноста. Поради недостиг на средства, 
здравствено-воспитната работа се спроведува делумно, и тоа главно преку предавања и 
трибини. Само ЦЈЗ Тетово и ЦЈЗ Куманово изработиле и испечатиле сопствени брошури 
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и агитки, а само 10 советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје функционираат, 
наместо предвидените 19 на почетокот на проектот, и тоа во несоодветен простор, 
необезбедена приватност, со недостиг од пропаганден материјал и многу мала посетеност 
од страна на младите луѓе.Секторот за промоција, анализи и следење на незаразните 
болести подготви посебен Извештај.

9. Стручно-методолошка помош од областа на социјална 
медицина со промоција во центрите за јавно здравје 

При посетата на 10-те ЦЈЗ се дадоа повеќе сугестии со цел за подобрување на состојбите во 
поглед на изработка на програмските задачи, во поглед на подобрување на здравствено-
воспитната дејност и работата на советувалиштата за СРЗ, пришто особено се сугерираше 
кај директорите на ЦЈЗ да бараат нови кадри – лекари и среден персонал кој би ја вршел 
во наредниот период дејноста, со оглед да сегашниот кадар во ЦЈЗ Кочани, ЦЈЗ Штип, 
ЦЈЗ и ЦЈЗ Тетово е во пензија или заминува во пензија за една до две години.

Секторот за промоција, анализи и следење на незаразните болести подготви посебен 
Извештај.

10. Здравствена промоција-здравствено воспитување 
врз основа на подготвен и доставен работен план и во 
координација со Министерството за здравство

Секторот за промоција, анализи и следење на незаразни болести во ИЈЗ во 2016 година 
ги спроведе следните активности од областа на здравствената промоција и едукација:

Се одбележаа соодветни светски денови, недели, месец : 

 Ņ “ Европска недела на борба против рак на грло на матката 

Се постираа стручни материјали на веб страницата на ИЈЗ.

 Ņ 4-ти февруари – Светски  ден на борбата против ракот. 

По тој повод,  ИЈЗ  објави текст на веб страната и подготви  здравствено-пропаганден  
материјал на македонски, англиски и албански јазик, во вид на флаери за превенција 
на ракот и подигање на свеста на населението.

 Ņ Март - Месец на борба против КРК 

Се постави текст на ВЕБ страна

 Ņ 15 март - Светски ден на бубрезите    

Превод и изработка  на  текст  за  веб страната  на Институтот за јавно здравје  по 
повод Светскиот ден на бубрезите

 Ņ 24 Март – Светски ден против туберкулоза 

Подготвен стручен материјал,објавен на веб страна на ИЈЗ

 Ņ 7 Април - Светски ден на здравјето 

Огранизирана прес конференција, превод и изработка на  брошури во врска со мотото 

15Мај – Светски ден против меланом

Одржана е прес конференција по повод здравствено-превентивната кампања за 
подигнување на јавната свест во борбата против ракот на кожата-меланом
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 Ņ 31 Мај- Светски ден  за борба против пушење 

Организирана е прес конференција ,превод и изработка на брошури, изработка на  
текст за  веб страната на  Институтот за јавно здравје 

 Ņ 12 Август - Меѓународен ден на младите 

Oдбележан e со изготвување на текст за на веб страната на ИЈЗ

 Ņ 29 септември - Светски ден на срцето 

Одржана е акција во парк во општина Карпош со богата забавно-музичка програма, 
отпечатени и дистрибуирани се постери по повод Светскиот ден на срцето, и 
отпечатени и дистрибуирани се брошури .

 Ņ 4 ноември Светски ден на дијабетесот

Се изготви промотивен материјал.

 Ņ 25 Ноември – Меѓународниот ден за елиминација на насилство врз жената 

Се подготви стручен материјал со што и Секторот се вклучи во светската кампања 

 Ņ 5 декември - Светски ден за спречување на инвалидност 

Се подготви стручен материјал со цел да се постави на веб страницата на ИЈЗ и истиот 
стане достапен до граѓаните во Р. Македонија, за да се влијае на свеста за поцелосно 
обезбедување на правата на оваа вулнерабилна група од населението.
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Б) ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ

Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) - Скопје на 
територијата на Скопскиот регион, кој ги опфаќа 10-те општини на градот Скопје и 7 
рурални општини, во текот на 2016 година, ги реализира следните програмски задачи 
и активности   во   социјално-медицинската   дејност   со   здравствена   статистика   
и   промоција на здравјето, а во согласност со Националната годишна програма за јавно 
здравје во РМ за 2016 година.

Изготвени, доставени во предвидениот рок во печатена форма до Институтот за јавно 
здравје (ИЈЗ) на РМ и постирани на сајтот на ЦЈЗ-Скопје се следните материјали-

1. Годишен извештај за реализација на Националната програма за јавно здравје во 
РМ во 2015, во областa на социјална медицина со статистика. Предаден во ИЈЗ на 
РМ на 01/02/2016 г.

Годишниот извештај ги сумира активностите на Одделението за социјална медицина при 
ЦЈЗ Скопје во текот на 2016 година соодветно на задачите поставени во Националната 
годишна програма за јавно здравје. Извештајот содржи  детален табеларен приказ на 
податоците за бројот на прибрани и обработени збирни и индивидуални извештаи 
според здравствените служби и видот на евиденциите. Следува преглед на подготвените 
документи во вид на анализи, информации и извештаи со кратко резиме за нивната 
содржина. Годишниот извештај ги презентира и активностите на Отсекот за здравствено 
воспитание вклучувајќи ја работата на Советувалиштето за сексуално и репродуктивно 
здравје и Советувалиштето за одвикнување од пушење.

2. Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените 
установи на територијата на ЦЈЗ-Скопје во 2009-2015 година; Предадена во ИЈЗ 
на РМ на 31/03/2016 г.

Анализата се изготвува со годишна динамика што дава можност за континуирано 
следење на обемот на ресурсите од аспект на постелен фонд и обезбеденост со кадар и 
следење на ефикасноста на нивното користење во болничката дејност. Публикацијата на 
62 страни, структурирана во три поглавја, е надополнета со исцрпен Табеларен приказ 
на податоците за периодот од 2009 до 2015 година, за секоја болничка установа одделно.

3. Информација за болест или состојба по избор на секој Центар, во зависност од 
актуелноста, односно застапеноста во регионот: Информација за повредите на 
населението во Скопскиот регион во периодот од 2011- 2015 година; Предадена во 
ИЈЗ на РМ на 31/03/2016

Информацијата, на 32 страни, со исцрпен вовед и во 4 поглавја прави осврт на значењето 
на повредите како важен јавно-здравствен проблем на глобално ниво, одделно во 
РМакедонија и посебно во Скопскиот регион. Со примена на статистички дескриптивно-
аналитички метод даден е детален приказ на оптовареноста на населението со повреди 
во периодот од 2011 до 2015 година, преку амбулантно- поликлиничкиот и болничкиот 
морбидитет и општата смртност од повреди во Регионот. Податоците во информацијата 
се презентирани низ 14 табели и 10 графички прикази. Детално се обработени како 
повредите според типот така и надворешните причини што довеле до нивното 
настанување.
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4. Публикација: Збирeн извештај за вработен кадар во здравствените установи за 
2015 година; Предадена во ИЈЗ на РМ на 31/05/2016 г.

Со помош на Извешајот за организациона структура и кадар во областа на здравството 
(образец 3-00-60), состојба на 31/12/2015 година, спроведен е систематски попис на 
севкупниот кадар во здравствените установи на територијата на Центарот. Добиени 
се податоци од 748 здравствени субјекти за 13 092 вработени, вкупно. Материјалот е 
доставен до ИЈЗ на РМ во форма на дефинирани табели од Извештајот, според мрежата 
на здравствени установи по општини, одделно.

Документот е подготвен на 39 страни со детален наративен приказ на обработениот 
материјал во 5 поглавја. Направен е целосен осврт на обезбеденоста со кадар според 
видот на здравствените установи на подрачјето на Центарот опфатени во истражувањето.

5. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во 2015 година на подрачјето 
на ЦЈЗ-Скопје; Предадена во ИЈЗ на РМ на 20/06/2016 г.

Анализата се изготвува со годишна динамика и дава можност за сукцесивно следење 
на болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот регион. Во четири поглавја, со 
Прилог од 20 табели, детално, преку одбрани индикатори, е разработен морбидитетот 
регистриран во болничките установи на секундарно и терцијарно ниво, за жителите на 
Скопскиот регион, за жителите на градот Скопје, вкупно, и одделно за секоја општина 
во Регионот, за периодот од 2007 до 2015 година. Морталитетот е прикажан на ниво на 
Регион.

6. Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет во 2015 година за 
подрачјето што го покрива ЦЈЗ Скопје; Предадена во ИЈЗ на РМ на 08/07/2016 г.

Анализата е изготвена на 44 страни, во четири поглавја и е илустрирана со Прилог 
од 12 табели и 10 графикони. Во содржината преку одбрани показатели е отсликана 
состојбата на утврдениот морбидитетот во амбулантно-поликлиничката дејност во ПЗЗ 
кај населението според целени возрасни групи во соодветните здравствени служби, 
според групите на болести и според деталната морбидитетна листа за периодот од 2013 
до 2015 година.

7. Извештај за здравјето на населението во Скопскиот регион за 2015 година. 
Предаден во ИЈЗ на РМ на 28/10/2016 г.

Извештајот за здравјето на населението во Скопскиот регион во 2015 година е документ 
испишан на 43 страни, под 7 поднаслови, илустриран со 18 графикони и 16 табели. 
Содржината е ориентирана детално на (1) виталните карактеристики на населението во 
Скопскиот регион, (2) на здравјето на децата и младите, (3) на здравјето на возрасното 
население, и (4) на здравјето на населението во целост. Публикацијата завршува со 
заклучоци во пет точки кои ја сумираат многуаспектната слика за здравјето на населението 
во Регионот во 2015 година, проценето преку одбраните здравствени индикатори.

Извештај за здравјето на младите адолесценти од Скопскиот регион во 2015 година. 
Предаден во ИЈЗ на РМ на 30/11/2016 г.

Повеќеаспектен извештај за здравјето на адолесцентите на возраст од 10 до 19 години 
(според СЗО), испишан на 28 страни, илустриран со 18 табели и 3 графикони, со содржина   
организирана   во   5   поднаслови.   Извештајот  посебно   се   фокусира   на социјално-



344

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА  
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПубЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

медицинскиот аспект на дијабетот, малигните неоплазми, повредите, алкохолизмот 
и другите зависности, бременоста, комуникацијата со родителите и користењето на 
компјутерите и интернетот кај младите адолесценти во Скопскиот регион. Податоците 
се генерално генерирани во ЦЈЗ Скопје, а делумно се преземени од различни релевантни 
меѓународни извори. Исходот од овој труд се 12 заклучоци кои обезбедуваат суштинско 
резиме за здравјето на младите адолесценти на подрачјето на ЦЈЗ Скопје, споредено со 
сознанијата за здравјето на оваа суппопулација кои ги нудат меѓународните документи 
од овој тип.

Координирана здравствено-воспитна активност насочена кон целни групи на 
територијата на Центарот е реализирана преку работа на терен во предучилишни 
и училишни установи и домови за стари лица, како и во објектот на Центарот, во 
Советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје и Советувалиштето за 
откажување од пушењето.

ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА Број на соодветни активности

Одржани предавања во предучилишни установи, основни и 
средни училишта, домови за стари лица

1501 предавања/ 46072 опфатени лица

Одржани трибини со јавноздравствена проблематика                    
од интерес за подрачјето што го покрива Центарот                             
за јавно здравје

18/667 (Број на трибини/учесници)

Изготвени нови брошури и флаери 4

Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје: Број на соодветни активности

(1) Број на советувани млади луѓе за сексуално и репродуктивно 
здравје

202

(2) Поделени кондоми во СОВЕТУВАЛИШТЕТО 156

Советувалиште за одвикнување од пушење Број на соодветни активности

Број на советувани лица за одвикнување од пушење                
(број на опфатени лица/број на предавања + број на 
индивидуални лица)

173/12+6

Постирање информативни материјали
и документи на веб страната на ЦЈЗ
Скопје и комуникација со медиумите

60

Во согласност со Националната годишна програма одбележани се следниве светски 
денови или недели, некои од нив во координација со ИЈЗ на РМ и Министерството за 
здравство.
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 Ņ Одбележани светски денови во 2016 година во врска со здравјето:

 Ņ Светски ден за борба против ракот-4-ти февруари 2016  

 Ņ Светскиот ден против пушењето, 31-ви мај 

 Ņ Светскиот ден на астмата, 3-ти мај 2016 година 

 Ņ Светски ден на здравјето -7-ми април 

 Ņ Светскиот ден на крводарителството, 14-ти јуни 2016 година 

 Ņ Меѓународен ден против злоупотреба и нелегална трговија со дрога, 26-ти 
јуни 2016 година; 

 Ņ Светскиот ден на хепатит, 28-ми јули 2016 година 

 Ņ Светскиот ден на ракот на белите дробови, први август 2016 година 

 Ņ Светскиот ден на срцето, 29-ти септември 

 Ņ Светски ден на СИДА-та, 1-ви декември 2016. 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – ПРИЛЕП  

Со Националната годишна програма за јавно здравје на Р. Македонија за 2016 година , 
во социјално-медицинската дејност со промоција на здравје се предвидува изработка на 
анализи,извештаи, информации и други стручни материјали, преку кој ќе се добие увид 
во здравствената состојба на населението на подрачјето што го покрива Ц.Ј.З.Прилеп,  
организацијата на здравствената служба на тоа подрачје, како и идентификација на 
јавно-здравствените проблеми и потреби на населението од тоа подрачје. Во исто време 
преку овие материјали се дава препорака за превземање на мерки и активности за 
надминување на истите.

Согласно Националната годишна програма за јавно здравје на Р.Македонија за 2016 
година се предвидени, и изготвени следните материјали и истите се доставени до 
Институтот за јавно здравје, Скопје.

1. Годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно 
здравје за 2015 година

Во овој извештај се дадени и прикажани активностите зацртани во Националната годишна 
програма за јавно здравје за 2015 година кои се планирани и реализирани во Социјално-
медицинската дејност, и Санитарно-хигиенската дејност и  во Епидемиолошката дејност 
во Ц.Ј.З.Прилеп во 2015 година.

2. Информација за болест или состојба од Ц.Ј.З.,Прилеп

Информација за зависности од дроги на подрачјето на Ц.Ј.З.,Прилеп за 2015 година , во 
која е прикажана оптовареноста на населението од зависностите од дроги, и во истата 
се истакнува  значењето на зависностите од дроги, како еден поголем јавно-здравствен 
проблем на подрачјето на Ц.Ј.З.,Прилеп, со препораки кои треба да се превземат  за 
надминување на истиот проблем.
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2. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Општа болница, Прилеп

Во оваа анализа која се состои од општ дел во кој преку одредени индикатори е прикажана   
болничко-стационарната  дејност во Прилеп и специјален дел во кој е прикажана 
застапеноста и карактеристиките  на одредени групи на болести во вкупниот морбидитет 
во Општата болница во Прилеп. Исто така е прикажан и утврдениот морталитет по пол, 
возраст и причини за смрт во истата болница во 2015 година.

3. Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет на подрачјето на Ц.Ј.З., 
Прилеп за 2015 година

Во оваа анализа е прикажан регистрираниот амбулантно-поликлинички морбидитет 
во 2015 година во дејноста општа медицина, во дејноста здравствена заштита на деца, 
здравствена заштита на училишни деца и младина, здравствена заштита на жени и во  
стоматолошката дејност.

4.  Информација за здравствена заштита и здравствена состојба на населението на 
подрачјето на Ц.Ј.З.Прилеп, за 2015 година

Во оваа информација која што е најобемна од сите изготвени информации во 2016 г., преку 
одредени индикатори се дава слика за демографските карактеристики на населението 
на подрачјето на Ц.Ј.З.Прилеп, здравствената состојба на населението од тоа подрачје, 
како и организираноста на здравствената служба,  на тоа подрачје. Во истата се нотирани 
јавно-здарвствени проблеми и се  предложени мерки и  препораки со цел надминување 
на истите и  подобрување на  здравствена состојба на населението на подрачјето на Ц.Ј.З. 
Прилеп, а исто така се  предложени  мерки за унапредување на здравствената заштита  
на тоа подрачје.

5. Информација за една вулнерабилна група

Изготвена е информација за здравјето на доенчината на подрачјето на Ц.Ј.З.Прилеп во 
2015 година, во која е прикажана превентивната  здравстеванта заштита на доенчињата,  
регистрираниот амбулантно-поликлинички и болнички морбидитет на доенчињата. 
Прикажана е и смртноста на доенчињата на подрачјето на Ц.Ј.З.Прилеп како еден од 
главните индикатори кои ја одсликуваат освен развиеноста на здравствената заштита,  и 
социо-економските услови и  стандарди на населението .

Промоција на здравје и здравствено воспитание

во Ц.Ј.З.Прилеп, се реализираат обврските и задачите од областа на промоција на здравје 
и здравствено воспитание, преку отсекот за здравствено воспитание , а во соогласност 
со законските прописи од Законот за здравствена заштита и Националната годишна 
програма за јавно здравје. За таа цел се врши спроведување на здравствена едукација 
на целни групи на население од подрачјето на Центарот , преку едукативни предавања, 
едукативни трибини, работа во групи,делење на здравствено-воспитни сретства и 
материјали.

Реализираните здравствено-воспитни активности спроведени од страна на отсекот за 
здравствено воспитание на подрачјето на Ц.Ј.З. Прилеп,  во 2016 годинисе прикажани во 
следната табела.
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Таб.8 Реализирани предавања во 2016 година

  Тема на реализираните предавањата  

Место на реализација на предавањата

Вкупно 
слушателиОсновни 

училишта
Средни 

училишта

Здруженија,    
НВО,  и 

др.организации

1 Кардиоваскуларни заболувања 6 18   595

2 Болести на зависност 4 7   295

3 Физичка активност 7 2   235

4 Исхрана и здравје 11 2   345

5 Лична хигиена 10     270

6 Орално здравје 10     270

7 Сексуално воспитание   9 2 305

8 Планирање на семејство     3 45

  ВКУПНО 48 38 5 2360

Во склоп на здравствено-воспитните активности  во 2016 година се одржани  следните 
трибини :

 Ņ - Четири трибини на тема, Превенција на кардиоваскуларни заболувања, една 
трибина одржана во С.О.У. Мирче Ацев во Прилеп со 60 слушатели, една трибина 
одржана во ДООЕЛ, Васидора со 50 слушатели и 2 трибини во Дом за стари лица со 
100 слушатели;

 Ņ - Две трибини на тема , Превенција на малигни заболувања  -одржани  во Здружение 
на пензионери на кои присуствувале 110 слушатели;

 Ņ - Две трибини на тема, Исхрана и здравје, едната одржана во здружение на 
пензионери со 60 слушатели,а другата во Дом за стари лица со 50 слушатели;

 Ņ - Една трибина на тема, Исхрана и здравје ,одржана во здружение на пензионери 
со 60 слушатели.

Советувалиште на за сексуално и репродуктивно здравје

Во Ц.Ј.З.Прилеп работи и советувалиштетно за сексуално и репродуктивно здравје. 
Даден е табеларен приказан на број на советувани млади лица во советувалиштето и 
број на поделени брошури и кондоми во 2016 год.

Таб.9  Работа во советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје

Број на советувани млади лица Број на поделени кондоми
Број на поделени промо.мат. и 

лубриканти

63 310 550
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ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ОХРИД

Социјално медицинска дејност

врз основа на Законот за здравствена заштита, програмите за статистички истрачувања од 
интерес за Републиката, Законот за евиденции од областа на здравството и други прописи, 
социјално- медицинската  дејност ја следи здравствената состојба на населението, 
системот и организацијата на здравствената    заштита,планира, програмира, прибира, 
обработува, анализира и евалуира податоци од здравствена статистика, учествува во 
изготвување и спроведување на посебни програми од здравствената дејност и предлага 
мерки за решавање на здравствените потреби на населението, утврдува приоритети за 
задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на населението.

Социјална медицина со промоција на здравје 

Од областа на социјална медицина со промоција на здравје, се изготвени извештаи/
анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на 
здравствените установи, кадарот вработен во нив и утврдените заболувања и состојби.

 Ņ Годишен извештај за евалуација на националната годишна програма за јавно здравје 
во 2015 година за подрачјето на ЦЈЗ Охрид;

 Ņ Анализа за искористеност на болничките капацитети во здравствените установи за 
2015 година;

 Ņ Извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015 година;

 Ņ Анализа на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи на 
подрачјето што го покрива ЦЈЗ Охрид за 2015 година;

 Ņ Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за 2015 година;

 Ņ Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет за 2015 година;

 Ņ Извештај за здравјето на населението на подрачјето што го покрива ЦЈЗ Охрид за 2015 
година;

 Ņ Информација за хронична бубрежна инсуфициенција за период 2013-2015 година;

 Ņ Информација за здравената состојба на деца и жени  за период 2013-2015 година 

Здравствено едукација

Во рамките на службите за социјална медицина се планираат, програмираат, извршуваат 
и евалуираат активности од здравствено-воспитната дејност, 

Во советувалитето за сексуално и репродуктивно здравје извршена е едукација на 82 лица 
во врска со сексуалното и репродуктивното здравје, при што се поделени 220 кондоми, 
додека во советувалиштето за одвикнување од пушење советувани се 18 лица.Одржани 
се 24 предавања во средни училишта на тема “Сексуално и репродуктивно здравје”.

Со соодветни активности одбележани се следните светски денови и недели:

 Ņ недела на борба против шекерната болест;

 Ņ недела на борба против кардиоваскуларни заболувања;

 Ņ недела на борба против малигните заболувања,

 Ņ недела на борба против СИДА;

 Ņ светскиот ден на борба против пушењето.
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Во рамките на одбележување на соодветните светски денови и недели во текот на 2016 
година одржани се три трибини:

 Ņ Зависности;

 Ņ Хепатити;

 Ņ Физичката активност и срцвите заболувања.

Поделени се 100 брошури “Информации и совети за новита родители”.

Збирни евиденции Доставени од ЗУ до ЦЈЗ Доставени од ЦЈЗ до ИЈЗ

Из. на службата за  општа мед (обр. 3-01-60) 712 356

Из. на специјалистичките служби (обр. 3-01-60) 99 51

Из. на службата за медицина на труд обр. (3-02-60) 8 4

Из. на служ. за здравствена заштита на деца (обр.3-02-60) 170 100

Из. на сл. за здравствена заштита на училишни деца и младина  
(обр. 3-04-60)

242 140

Из. на служ. за здравствена заштита на жени(обр.3-05-60) 90 48

Из. на службата за градни болести и туберцулоса (обр.3-06-6 2 2

Из. на службата за кожно венерични болести (обр.3-07-60) 5 3

Из. на службата за рехабилитација (обр. 3-08-60) 4 2

Из. на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(обр. 3-09-60)

130 90

Из. на службата за трансфузија (обр. 3-10-60) 6 2

Извештај за здравствено просветување (обр. 3-13-60) 2

Извешај за лабораториа
(обр.3-14-60)

20 10

Из. на службата за поливалентна патронажа (обр. 3-17-60) 24 12

Из. на службата за болничко стационарно лекување (обр. 3-21-60) 22 12

Из. за организационала структура и кадарот во областа на 
здравството (обр. 3-00-60)

16
16

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ШТИП

Задачите и активностите на Службата за социјална медицина во 2016 година беа 
утврдени со Програмата за јавно здравје во Република Македонија за истата година во 
делот социјално-медицинска дејност, како и со Планот за работа на службата за истата 
година. 

Извештајот има за цел да ја прикаже реализацијата на програмските задачи и активности 
на Службата за социјална медицина при ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип во однос на 
видот и обемот на изготвувањето.

Својата дејност во 2016 година Службата ја спроведуваше преку Одделението за 
организација, планирање и развој на здравствената заштита, Одделението за здравствена 
статистика и информатика и Одделението за здравствено воспитание со 1 лекар 
специјалист и 2 со средно образование

Во делот кој се однесува на организацијата, планирањето и здравствено-воспитната 
дејност, според Програмата е предвидено изготвување на разновидни програми, 
извештаи, анализи и информации од кои се добива увид во здравствената состојба на 
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населението, организационата поставеност на здравствената служба, приоритетните 
здравствени проблеми на подрачјето, бројот и профилот на здравствени работници,  
извршената работа и друго.

Со Националната програма за јавно здравје за 2016 година за делот социјално-медицинска 
дејност беа предвидени задачите определени со рокови за изготвување и обврска за 
нивно доставување до Институтот за јавно здравје - Скопје

Во текот на 2016 година Службата за Социјална медицина ги изготви и достави до 
Институтот за јавно здравје – Скопје следните извештаи, анализи, информации и 
програми: 

Организација, планирање, мониторинг и евалуација на здравствената 
дејност

 Ņ Извештај за извршената работа на Службата за социјална медицина за 2015 година

 Ņ Годишен извештај за евалуација на Програмата за јавно здравје - дел социјално-
медицинска дејност за 2015 година

 Ņ План за работа на Службата за социјална медицина за 2017 година

 Ņ Информација за искористеноста на болничките капацитети за 2015 година

 Ņ Збирен извештај за кадар вработен во здравствените установи за 2015 година

 Ņ Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението од 
Подрачјето за 2015 година

 Ņ Анализа за болничкиот морбидитет за 2015 година

 Ņ Анализа за Амбулантно-поликлинички морбидитет за 2015 година

 Ņ Информација за состојбата со алергиските болести на Подрачјето во 2015 година

 Ņ Информација за здравствената состојба и заштита на Ромите за 2015 година

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-КОЧАНИ

Врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствена статистика,  
Програмата за статистичко истражување од интерес за Републиката, Законот за 
евиденциите од областа на здравството и други прописи како и Националната 
годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година, социјално-
медицинската дејност во 2016 година  ја следи здравствената состојба на населението, 
системот и организацијата на здравствената заштита,  планира, програмира, прибира, 
обработува, анализира и евалуира податоци од здравствената статистика,  учествува 
во изготвувањето и спроведувањето на посебни програми и акциони планови од 
здравствената дејност и  предлага мерки за решавање на здравствените проблеми на 
населениоето, утврдувајќи ги притоа приоритетите за задоволување на потребите и 
подобрување на здравствената состојба на населението од подрачјето.

По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски внес  на обработените 
податоци за утврдените заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и 
диспанзерските дејности,  се изготвуваат извештаи, анализи и информации кои содржат 
податоци и со кои се прикажува работата на здравствените установи на подрачјето на 
ЦЈЗ Кочани, кадарот вработен во амбулантно-поликлиничката и болничката дејност, 
како и информации за утврдени заболувања и состојби

Во 2016 година социјалнио медицинската дејност при ЈЗУ Центар за јавно здравје- Кочани  
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се спроведе преку: 

 Ņ Организација, планирање и развој на здравствената заштита 

 Ņ Здравствена статистика и информатика

 Ņ Здравствено воспитание

Организација, планирање, мониторинг и евалуација 

Прв квартал 2016 година

1. Годишен извештај за евалуација на Националната програма за јавно здравје за 2015 
година
Рок на изготвување: 15.01.2016 година

2. Анализа за искористеноста на болничките капацитети на подрачјето за 2015 г.
Рок на изготвување: март, 2016 година

Четврти квартал

3. Информација за една вулнерабилна група по избор на секој Центар, во  зависност 
од актуелноста и приоритетите за превенција во регионот (согласно табела 
2)- ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СТАРИТЕ ЛИЦА НА 
ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ

Здравствено-воспитна дејност

Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања на целни групи. 
Здравствено-воспитната активност на ниво на ЦЈЗ-Кочани е со координиран пристап и 
насочен кон предучилишни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија, 
здруженија и јавни гласила. Едукативните содржини ќе бидат точно дефинирани во 
работниот план за место, количина, време и опфатена популација на следните теми:

 Ņ Превенција на акутни и хронични незаразни болести

 Ņ Исхрана и здравје - здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилната 
исхрана Прв квартал- Одржано предавање во ОУ ”Раде Кратовче” на тема “Здрава 
храна за детство без мана”- Др.Благица Ѓурковиќ

 Ņ Здравствен бенефит од спроведување на редовна физичка активност

 Ņ Активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен период

 Ņ Одржана 1 трибина со јавно-здравствена проблематика од интерес на подрачјето- Прв 
квартал-”Значенјето на епидемиологијата како гранка од медицината”-Др.Благица 
Ѓурковиќ спец.епидемиолог

 Ņ Одбележување на светските денови или недели(Светси ден на здравјето,Светски ден 
на срцето, Светски ден на дијабетесот, сидата и туберкулозата, Ден на борба против 
пушењето) и др.

 Ņ Поделени брошури и флаери за одбележување на споменатите Светски денови     или 
недели.(бр.300)

Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје

Како дел од активностите согласно Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје 
во Република Македонија 2016-2020 година во рамките на ЦЈЗ-Кочани  продолжува да 
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функционира советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје каде младите и 
адолесцентите  добиваат бесплатни совети, кондоми и орални контрацептивни средства 
и  се спроведуваат доброволни ХИВ тестирања.

Табела бр.5

Вид на активности Вкупно Прв квартал Втор квартал Трет квартал Четврт квартал

Советувани млади луѓе
118 / 118 / /

Број на поделени кондоми
80 30 / 20 30

Број на поделени лубриканти
/ / / / /

ВКУПНО: 198 30 118 20 30

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - БИТОЛА

Социјално-медицинската дејност врз основа на Законот за здравствена заштита, 
Програмите за статистички истражувања од интерес за Републиката, Законот за 
евиденција од областа на здравството и други прописи, ја следи здравствената состојба на 
населението, системот и организацијата на здравствената заштита, планира, програмира, 
прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од здравствена статитика, 
учествува во изготвување, спроведување на посебни програми од здравствената дејност 
и предлага мерки за решавање на здравствените потреби на населението, утврдува 
приоритети за задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на 
населението.

Во оваа област се вршеа следните задачи:

 Ņ следење на здравствената состојба на населението;

 Ņ следење е и проучување на системот и организацијата на здравствената дејност;

 Ņ следење на работата на здравствените организации;

 Ņ изготвување на информации, извештаи и анализи за здравствената заштита на 
населението;

 Ņ изготвување на програми и планови за развој на здравствената заштита;

 Ņ евалуација на остварувањето на програмите за здравствена заштита во изминатиот 
период;

 Ņ давање стручно-методолошка помош на здравствените организации од областа на 
здравственото воспитување и координирање на здравствено-воспитната работа;

 Ņ учествување во активности за здравствено воспитување и изготвување на материјали 
од оваа област.
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Организација, планирање  и програмирањето 

Реализирани се следните задачи:

Ред.
 Бр

ВИД  НА АКТИВНОСТИ количина

1. Годишен извештај за евалуација на Националната програма за јавно здравје за 2015 година 1

2. Анализа за искористеноста на болничките капацитети на Подрачјето за 2015 г. 1

3. Информација за состојбите со малигните заболувања на Подрачјето во 2015 година 1

4. Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи во 2015 година 1

5. Збирен извештај за кадар прв и втор квартал на 2015 година 1

6. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за 2015 година 1

7. Анализа на амбулантно - поликлиничкиот морбидитет за 2014 година 1

8. Извештај за здравјето на населението на Подрачјето 1

9. Информација за здравјето на мали децана Подрачјето 1

Број на одбележани   соодветни светски денови, недели 19

Број на одржани едукативни предавања на целни групи на тема: Исхрана училишни деца и 
младина, дијабет, зависности, физичка активност, сексуално преносливи болести, Сида

78

Одржани трибини на одредени теми 11

Број на отпечатени и поделени брошури/флаери

10 Печатење на агитка/ брошура на наведените теми 1

11 Активност на советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје

-Број на советувани млади луѓе 160

-Број на поделени кондоми 284

-Број на поделени лубриканти 209

-Број на поделени  орални контрацептивни  средства

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на Центарот за 
јавно здравје -Битола за 2015 година

Основната цел е да се прикаже регистрираниот морбидитет и морталитет во болничко-
стационарната дејност на подрачјето што го опфаќа Центарот за јавно здравје - Битола 
во 2015 година. 

Врз основа на стекнатите сознанија од извршената анализа на статистичките податоци, 
изготвената програмска задача треба да послужи како средство за детерминирање на 
правците за развој на болничката здравствена заштита во регионот што го покрива 
Центарот за јавно здравје -Битола.

Болничката дејност претставува важен дел на целокупниот здравствен систем преку 
кој се обезбедува стационарна здравствена заштита на населението. Со овој вид на 
здравствена заштита се опфаќаат болните кои не можат да се згрижат преку пружање 
на амбулантно-поликлиничка здравствена заштита.
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Основната функција на болничко-стационарната дејност е да обезбедува 
дијагностицирање, лекување, рахабилитација, болничка нега и третман на болните, 
но и да обезбедува медицинско згрижување и нега на родилки и новороденчиња во 
стационарни услови.

Показатели за развиеноста и функционалната активност на болничко-стационарната 
дејност како посебно ниво на здравствена заштита, покрај другото, се и болничкиот 
морбидитет и морталитет. Морбидитетот е индикатор кој ги прикажува интензитетот и 
честотата на појавата на заболувањата, односно болните на одредено подрачје, додека 
морталитетот е индикатор за бројот на вкупно умрените лица во болничките установи во 
однос на вкупното население.

Како основен изворен материјал за изработка на Анализата користен е индивидуалниот 
болничко-статистички материјал за 2014 година кој се прибира во Центарот за јавно 
здравје - Битола, се врши контрола и компјутерски внес на податоците и се доставуваат 
до Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје.

Основните податоци се добиени од компјутерски обработените статистички ливчиња, и 
при истата, анализата на болничкиот морбидитет е вршена само врз основа на првата 
дијагноза, која е внесена во болничко-статистичкиот лист без да се опфатат, онаму 
каде што постојат, останатите дијагнози, односно болести кај лекуваните пациенти во 
стационарната дејност, за што се потребни дополнителни, насочени истражувања.

Информација за искористеноста на болничкиот капацитет и стручниот кадар во 
болничко стационарните здравствени организации на подрачјето на Центарот за 
јавно здравје - Битола за 2014 година

Еден од видовите на здравствена заштита е секако и болничката здравствена заштита.

Болниците ги имаат следните задачи:

 Ņ пружање на стационарна терапевтска помош на населението по принципите на 
современата медицинска наука, со примена на најновите дијагностички и терапевтски 
методи и средства;

 Ņ врз основа на своите податоци и анализи, предлагаат мерки за смалување на 
заболувањата и смртноста на населението;

 Ņ развивање на стручно-методолошка и научно-истражувачка работа со цел усовршување 
на методите за дијагностика и лекување на заболените и повредените;

 Ņ болницата претставува стручна база за едукација и стручно-медицинско усовршување 
на здравствените работници и соработници;

 Ņ во болницата се одвива стална здравствено-воспитна работа, како со болните кои 
во неа се лекуваат, така и со околното население, кое со помош на здравствените 
работници во болницата може доста да придонесе во стекнување на здравствени 
сознанија и подигање на здравствената и хигиенската свест итн.

Развиеноста на мрежата и капацитетите на болничките здравствени организации, како и 
структурата на постелниот фонд е секако еден од показателите со кои може да се оцени 
нивото на здравствена заштита на населението на едно подрачје.

Мрежата на капацитетите на болничките здравствени организации и структурата на 
постелниот фонд, се во директна зависност од здравствената состојба на населението, 
организацијата на останатите нивоа на здравствена заштита, совремните достигања 
на медицинската наука и техника, демографските карактеристики на населението, 
географските услови на подрачјето и економската состојба на општествено-политичката 
заедница.

Поради потребите од опремувањето со современа медицинска опрема и апаратура, 
а особено поради големите материјални трошоци во остварувањето на болничката 
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здравствена заштита, разбирлив е интересот и потребата на општествената заедница 
за рационално користење на расположивите болнички капацитети, нивна ефикасност, 
како и за правилна поделба на работата, која нема да дозволи повторување и дуплирање 
на услугите во обезбедувањето на овој вид здравствена заштита.

Оваа информација се изготвува со цел да се прикажи состојбата на болничкиот капацитет 
во болничко-стационарните здравствени организации на подрачјето на Центарот за јавно 
здравје - Центарот за јавно здравје  - Битола и тоа Клиничка болница - Битола, Општа 
болница при Медицинскиот цента - Кичево, Болницата за душевни заболувања во Демир 
Хисар и Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни 
неспецнифични заболувања - Отешево, во однос на број и структура на постелниот фонд, 
бројот на болнички одделенија, број на болничките соби и постелите во нив, кадровската 
обезбеденост на болничката здравствена заштита, бројот на лекувани болни, остварени 
болнички денови, искористеност на капацитетот, просечно времетраење на лекуваните 
болни во денови итн.

При изготвувањето на оваа информација користени се податоците од автоматската 
обработка на Извештајот за стационарно лекувано лице, податоци од Извештајот за 
движење на болните и од Извештајот на службата за болничко-стационарно лекување.

Изготвени се следните индикатори:                  
1. Стапка на аутопсија(процент)на умрени во болница 

Индикатор бр.310703
2. Стапка на аутопсија(процент) на сите умрени

Индикатор бр.310704
3.  Стапка(процент) на хирушки инфицирани рани,сите операции

Индикатор бр.310701
4. Број на абортуси,на сите возрасти

Индикатор бр.285500
5. Број на абортуси,на возраст помала од 20 год

Индикатор бр.285501
6. Број на абортуси,на возраст од 35 + год

Индикатор бр.285502
7. Број на живородени од мајки на возраст помала од 20 години

Индикатор бр.285601

Здравствено  воспитување

Отсекот за здравствено воспитание спроведуваше  здравствено  воспитна дејност преку 
следните активности:

 Ņ Изработка на Програма за здравствено воспитување на подрачјето на на општина 
Битола, следење на нивната реализација и евалуација на резултатите, односно 
изготвување на Извештај за реализација на програмата за здравствено воспитување 
на подрачјето на ЈЗУЦентар за Јавно здравје  Битола;

 Ņ Планирање и координирање на здравствено воспитните акции за промоција на 
здравјето;

Давање на стручно-методолошка  помош на здравствените организации на подрачјето на 
ЦЈЗ Битола за изработка на Програми, Извештаи и Анализи за здравствено воспитната 
дејност. Едукација на дипломирани здравствени работници - 3лица 

 Ņ Воспоставување на непосредна соработка со средствата за јавно информирање, 
хуманитарни организации, здруженија и асоцијајации за афирмација и унапредување 
на здравство воспитување;
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 Ņ Изнаоѓање на идејни решенија за изработка на здравствено- воспитен материјал;

 Ņ Залагања за учествува во научна истражувачки проекти од областа на здравствено 
воспитување.  

Во основните и средните училишта во Битола е спроведено анкетно истражување на 
тема “Алкохолот и нашето здравје”  кое го организира и спроведе  ЦЈЗ   Битола. 

Во основните и средните училишта во Битола е спроведено анкетно истражување на 
тема “Сексуалноста кај младите ”  кое го организира и спроведе  ЦЈЗ Битола. 

Спроведени активности:

Временски 
период

Тема
Здравствено 

воспитен 
материјал

Број на 
изготвени 

примероци
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

01.01-31.03  
2016год

Светски ден за 
превенција од 

ТБЦ

Агитки 200 100 50 25 25

Плакати

Светски ден на 
водата

Предавања 40 20 10 5 5

01.04 -31.06 
2016 год

Светски ден на 
здравјето 

Плакати 20 10 4 3 3

Временски 
период

Тема
Здравствено 

воспитен 
материјал

Број на 
изготвени 

примероци
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

01.07 -30.09 
2016 год

Светски ден на 
срцето

Плакати 2 2

Брошури

предавања 10 10

Светски ден на 
контрацепцијата

Плакати 5 5

Брошури

предавања 7 5 2

анкети 50 50

Временски 
период

Тема
Здравствено 

воспитен 
материјал

Број на 
изготвени 

примероци
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

01.10 -09.12. 
2016 г.од

Светски  ден за 
дијабетот

Плакати 15 10 3 1 1

Пропаганден 
материјал

150 100 25 10 10

Предавања 10 10

Светски ден на 
борба против 

СИДА та

Плакати 15 10 3 1 1

Брошура 20   100 50 25 25

Предавања 15 15

Центар за јавно здравје- Битола, со стручно - методолошка помош и организациона 
активности, учествуваше во предавањата   одржани  во основните училишта, школските 
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диспанзери, диспанзерите за мали деца, средни училишта,  на следните теми: “Заштита од 
заразни заболувања”, “Сексуално преносливи болести и превенција”' “Правилни спортски 
активности во унапредувањето на здравјето”' “Болести на зависност - алкохолизам, 
никотизам и наркоманија”, “Борба против Сидата”' “Превенција на рахитот, дијабетот, на 
срцево садовите заболувања итн.”, “Здрава уста - здрав живот”, “Малигните заболувања 
кај жената”, “Сексуално воспитување кај младите и контрацепција”, “Рано откривање на 
малигните заболувања кај женските гениталии”, “Последиците од абортусот кај жената”, 
“Заштита од повреди и професионални болести” итн.

Одржани беа и  консултативни состаноци и работа во мали групи во врска со влијанието 
на здравата животна средина врз здравјето на населението.

Центарот за јавно здравје - Битола и во текот  на 2015 год. работеше и во имплементација 
на Програмата за здравствено просветување на учениците од основните и средните 
училишта. Програмата е поделена на 5 целини: “Исхрана”, “Превенција од пушење”, 
“Алкохолот и другите дроги”, “Вовед во човековата сексуалност” и “СИДА”. 

Реализираните активност  предвидени  со Програмата за здравственото воспитување се 
прикажани табеларно

ПРЕГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНО-ВОСПИТНИ АКТИВНОСТИ  НА ОДД. ПО СОЦИЈАЛНО 
МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ  ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01.2016 до 31.12.2016ГОДИНА

Центар за јавно здравје-
Битола

Место на одржување
Број на

предавање
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Вовед во човекова       
сексуалност

Донесување на одлуки
средни училишта

основни  училишта
18
16

12
12

2
2

2
1

2
1

Анатомија на половите 
органи и пубертет

средни училишта
основни  училишта

22
14

18
10

2
4

1
0

1
0

Полови болести
средни училишта

основни  училишта
20
12

12
8

4
2

2
1

2
1

Љубов и секс
средни училишта

основни  училишта
20
14

16
10

2
2

1
1

1
1

Алкохолот и другите дроги Место на одржување
Број на

предавање
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Алкохолот и општеството
средни училишта

основни  училишта
18
10

10
5

5
2

2
2

1
1

Алкохолот и семејството
средни училишта

основни  училишта
18
 7

10
5

5
2

2
0

1
0

Природни дроги
средни училишта

основни  училишта
19
 7

10
5

6
2

2
0

1
0

Злоупотреба на дрогата
средни училишта

основни  училишта
14
 8

8
5

3
2

2
1

1
0

Стрес и реакција
средни училишта

основни  училишта
14
8

8
5

3
2

2
1

1
0

Пушење
15
 9

8
5

4
2

2
1

1
1
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Место на одржување
Број на

предавање Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Здравствени ризици
средни чилишта

основни  училишта
22
21

16
14

4
5

1
1

1
1

Последици од 
пушењето

средни училишта
основни  училишта

22
21

16
12

4
5

1
2

1
2

Пушачки притисоци
средни училишта

основни  училишта
24
21

16
12

4
5

1
2

1
2

Исхраната и вашето 
здравје

Јадење разновидна 
храна

основни  училишта
30 22 4 2 2

Како се одржува 
здрава телесна тежина

основни  училишта
30 22 4 2 2

Вие сте она што јадете основни  училишта
30 22 4 2 2

Сида

Факти за сидата
средни училишта

основни  училишта
26
30

18
20

6
4

1
4

1
2

Сида пред тест
средни училишта

основни  училишта
14
38

8
28

4
4

1
4

1
2

Пренесување 
информации за сидата

средни училишта
основни  училишта

16
26

8
16

4
4

1
4

1
2

Сида нечија вина 
сечија гржа

средни училишта
основни  училишта

16
26

8
16

4
4

1
4

1
2

Сида пост тест
средни училишта

основни  училишта
14
38

8
28

4
4

1
4

1
2

Диспанзер за 
училишни деца

Место на одржување
Број на

предавање
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Грип
средни училишта

основни  училишта
60
80

40
50

10
15

  6
10

4
5

ТБЦ Медицинско 
значење

средни училишта
основни  училишта

66
80

40
50

12
15

  8
10

6
5

Ментално здравје
средни училишта

основни  училишта
66
80

40
50

12
15

 8
10

6
5

Инфективен хепатит
средни училишта

основни  училишта
64
80

40
50

12
15

  8
10

4
5

Сколиози
средни училишта

основни  училишта
64
80

40
50

12
15

  8
10

4
5

Здрави заби
средни училишта

основни  училишта
62
80

40
50

12
15

 6
10

4
5

Психофизички развој
средни училишта

основни  училишта
66
80

40
50

12
15

 8
10

6
5

Вошливост
средни училишта

основни  училишта
62
80

40
50

10
15

8
10

4
5

Менструација
средни училишта

основни  училишта
60
80

40
50

10
15

 6
10

4
5
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Диспанзер за мали 
деца

Место на одржување

Дадени 
здрав. 

воспитни  
совети

Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Лична хигиена
Диспанзер за мали 

деца
550 300 170 50 30

Здрави заби
Диспанзер за мали 

деца
460 250 130 50 30

Вошливост
Диспанзер за мали 

деца
540 320 150 50 20

Вакцинација
Диспанзер за мали 

деца
530 300 150 50 30

Ментално здравјето
Диспанзер за мали 

деца
280 200 40 10 10

Правилна исхрана Во дом при патронаж. 
пос.

500 270 150 50 30

Нега на доенчење
Во дом при патронаж. 

пос
320 210 60 40 10

Припремање на 
вештачка храна

Во дом при патронаж. 
пос

200 120 50 20 10

Црвен Крст
Место на 

одржување
Број на

предавање
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Биди хуман дарувај крв средни училишта 20 14 4 1 1

Хронична хипертензија Локално радио 8 4 2 1 1

Староста да биде 
радост

Актив на жени 6 3 1 1 1

Алкохолизам и 
наркоманија

Локално радио
Актив на жени

12 8 2 1 1

Хронични срцеви 
заболувања

Локално радио
Актив на жени

8 4 2 1 1

Контрацепција
Диспанзер зажени 8 4 2 1 1

Да се едуцираме –
самопреглед на дојка

Диспанзер зажени 8 4 2 1 1

Курс за прва помош на 
возачи

210 90 70 30 20



360

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА  
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПубЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Центар за јавно 
здравство

Место на одржување
Број на

предавање
Битола Кичево Ресен Д.Хисар

Хигиена на вода за 
пиење

средни училишта
основни  училишта

24
21

16
12

4
5

1
2

1
2

Правилна исхрана
24
21

16
12

4
5

1
2

1
2

Штетното влијание на 
аеро загадувањето

8 4 2 1 1

Дијабет 180 100 40 20 20

Сида 80 50 15 10 5

Интрахоспитални 
инфекции

Здравствен дом
Клиничка болница

14
26

8
16

4
4

1
4

1
2

хепатит 8 4 2 1 1

Останати заразни
заболувања

8 4 2 1 1

Локално радио и тв 
станици

Алкохолизам 10 6 2 1 1

Сида 7 4 2 1 0

Пушење 10 6 2 1 1

Исхраната и здравјето 8 4 2 1 1

Наркоманија 17 10 4 2 1

Хипертензии 7 4 2 1 0

Рано откривање на 
ракот

7 4 2 1 0

Еколошко друштво

Здрава животна 
средина

Локалнорадио
Локална тв.

14 10 2 1 1

Штетноста на 
издувните гасови

Локалнорадио
Локална тв.

6 4 2 1 0

Санација на водата за 
пиење како фактор за  

здрав живот

Локалнорадио
Локална тв.

8 4 2 1 1

7.  ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  ТЕТОВО

Врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за јавно здравје, Програмите 
за статистички истражувања од интерес за Републиката, Законот за евиденциите од 
областа на здравството и другите прописи, социјално-медицинската дејност ја следи 
здравствената состојба на населението, системот и организацијата на здравствената 
заштита, планира, програмира, прибира, обработува, анализира и еволуира податоци 
од здравствената статистика, учествува во изготвување и спроведување на посебните 
програми од здравствената дејност и предлага мерки за решавање на здравствените 
потреби на населението, утврдува приоритети за задоволување на потребите и 
подобрување на здравствената состојба на населението. 

Социјално-медицинската дејност во Центарот за јавно здравје Тетово се спроведува во 
Одделенијата за Социјално-медицинска дејност во Тетово и Гостивар. Покрај социјално-
медицинската дејност се спроведуваше и здравствено-статистичка и здравствено-
воспитна дејност.                     
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Организација, планирање, мониторинг и евалуација  
на здравствената дејност

Реализацијата на задачите и активностите во областа на Социјално-медицинската 
дејност во Центарот за јавно здравје - Тетово се одвиваше во согласност со зацртаните 
мерки и активности во Националната годишна програма за јавно здравје на Република 
Македонија за 2016 година. 

Во делот кој се однесува на програмираните активности од оваа област се предвидува 
учество во задачи и активности за спроведување на основните јавно здравствени функции 
и изработка на анализи, извештаи, информации, програми и други стручни материјали за 
подрачјето за кое е надлежен Центарот, од кои се добива увид во  здравствената состојба 
на населението, степенот на остварување на здравствената заштита, организационата 
поставеност на здравствената служба,  јавно-здравствените проблеми и потреби на 
населението, како и мерките за нивно решавање. 

Активностите во дејноста беа реализирани врз основа на стручно-методолошките 
упатства за секоја дејност. Спроведувањето на програмските активности се реализираше 
во координација и со стручно-методолошка помош од ИЈЗ на РМ.

Во текот на 2016 година, во Социјално-медицинската дејност во Центарот за јавно здравје 
Тетово беа изготвени и доставени до Институтот за јавно здравје на РМ,  Министерството 
за здравство и други надлежни и заинтересирани установи и организации следните: 

Програми, анализи, извештаи и информации:

1. Годишен Извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје 
на Центарот за јавно здравје Тетово за 2015 година;

2. Анализа за искористеност на болничките капацитети во здравствените    Установи на 
подрачјето на ЦЈЗ Тетово за 2015 година;       

3. Информација за состојбата со шекерната болест на подрачјето што го покрива   
Центарот за јавно здравје Тетово за 2015 година;

4. Збирен Извештај за вработен кадар во здравствените установи на подрачјето на ЈЗУ 
ЦЈЗ Тетово за 2015 година;

5. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет на подрачјето на ЈЗУ ЦЈЗ Тетово за  
2015 година;

6. Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет на подрачјето што го покрива 
Центарот за јавно здравје Тетово за 2015 година; 

7. Извештај за здравјето на населението на подрачјето што го покрива Центарот  за 
јавно здравје Тетово за 2015 година;      

8. Информација за жени во репродуктивен период на подрачјето што го покрива 
 − Центарот за јавно здравје Тетово за 2015 година.

 − Индикатор под точки 1-8: Извештај, Информација, Анализа  доставени до ИЈЗ 
(прилог потврда за доставување)

Исто така, континуирано беа изготвувани и други информации, анализи, извештаи, 
дефинирани морбидитетни табели по барање на: Министерство за здравство, Институтот 
за јавно  здравје, Фондот за здравство и  по барања на поединци за информации од јавен 
карактер:  

 Ņ Во текот на  2016 година беа реализирани  42 вонредни барања

 (прилог пропратно писмо, пополнето барање за пристап до информации од јавен 
карактер)  
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Здравствено- воспитна дејност

Во рамките на Одделението за социјална медицина во Центарот за јавно здравје, согласно 
законските одредби, се планираат,  програмираат, извршуваат и евалуираат активности 
од здравствено-воспитната дејност со населението на подрачјето на Центарот. Во оваа 
смисла, се изготвуваат годишни програми и извештаи, повремени информации и анализи 
за спроведените здравствено - воспитни активности во одредени периоди, но исто така 
се пружа стручно- методолошка помош за здравствените организации на подрачјето, се 
координираат активности со повеќе владини и невладини организации, се одржуваат 
предавања, трибини, семинари и други форми на здравствено-промотивна активност. 

Здравствено-воспитната активност на ниво на ЦЈЗ беше со координиран пристап на 
трите основни дејности со единиците на локална самоуправа и беше насочена кон: 
предучилишшни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија, здруженија, 
јавни гласила.  

Спроведување на  здравствена едукација преку едукативни предавања за целни 
групи на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Тетово

Центарот за јавно здравје Тетово, преку отсекот за здравствено воспитание и промоција 
на здравје својата законска и програмска обврска од областа здравствено-воспитна 
дејност и промоција на здравје ја оствари преку конкретно и континуирано спроведување 
на здравствено-воспитни активности на теренот на своето подрачје.

Здравствената едукација се реализираше преку едукативни предавања, работилници, 
трибини во разни средини на подрачјерто на ЦЈЗ Тетово, со цел подигање на општата 
и здравствена култура кај населението за зачувување на здравјето и спречување и 
сузбивање на заболувањата. 

Едукацијата беше насочена пред се кон:

 Ņ превенција на акутни и хронични незаразни заболувања;

 Ņ исхрана и здравје - здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилна 
исхрана особено од консумирање на освежителни безалкохолни пијалоци;

 Ņ здравствениот бенефит од спроведување на редовна физичка активност;

 Ņ активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен период.

Во текот на 2016 година, во Социјално-медицинската дејност од Центарот за јавно 
здравје Тетово согласно програмските задачи (доставен акционен план приспособен 
според расположливите капацитети и можности) се извршија следните активности од 
здравствено-воспитната дејност: 

Предавања  

 Ņ Во општинското средно техничко училиште ,,ОСТУ Гостивар,, за учениците од треата 
и четврта година беа одржани 3 едукативни предавања од кои 1 на тема: ,,Исхрана и 
здравје”, 1 на тема: ,,Здравствениот бенефит од спроведување на редовна физичка 
активност,, и 1 предавање на тема ,,Болести на зависност и превенција,, Поделен беше 
и пропаганден материјал. Дистрибуирани беа вкупно 85 агитки. 

 Ņ Во Основното училиште ,, Мустафа Кемал Ататурк,, од Гостивар одржано е 
предавање на тема ,, Дијабет (шекерна болест) - ризик фактори и превенција,, по 
повод одбележувањето на Денот на здравјето - 7 април. Присутни беа 37 родители на 
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ученици. После предавањето поделен е промотивен материјал. Поделени се вкупно 
40 агитки, брошури. 

 Ņ Во неколку основни и средни училишта во Гостивар, По повод Светскиот ден на борба 
против пушењето одржани се 11 типизирани предавања за Пушењето и неговото 
штетно влијаније  врз здравјето, од кои 3 во ОУ ,,Гоце Делчев,, 2 во ОУ ,,Башкими-
Единство,,  2 во гимназијата ,,СОУ Гостивар,, 2 во општинското средно техничко 
училиште ,,ОСТУ Гостивар,, и 2 во средното општинско медицинско училиште ,,СОМУ 
Гостивар,,. Поделен е и промотивен материјал на истата тема. Поделени се вкупно 315  
агитки, брошури.          

 Ņ Во Основното училиште ,, Мустафа Кемал Ататурк,, од Гостивар одржано се 3 
предавања на тема: за здравствен бенефит од спроведување на физичката активност 
(1) за исхрана и здравје (1) и за превенција на болести на зависност(1). Присутни беа 
учениците од седмо и осмо одделение и беа едуцирани 95 ученици.  После предавањето 
поделен е промотивен материјал. Поделени се вкупно 100 агитки, брошури. 

 Ņ Во соработка со ПЗУ ,,Сига медика,, од Гостивар, По повод Светскиот ден на срцето, на 
29 септември одржано е е предавање на тема: ,,Превенција на срцеви заболувањана,,  
за пациентите кои се лекуваат во оваа ординација. 

 Ņ Во Основното училиште „Мустафа Кемал Ататурк“ од Гостивар одржано се 2 
предавања на тема: за исхрана и здравје (1) и за превенција на болести на зависност(1). 
Присутни беа учениците од седмо и осмо одделение и беа едуцирани 45 ученици.  
После предавањето поделен е промотивен материјал. Поделени се вкупно 40 агитки, 
брошури. 

Прилог: Потврда за одржано предавање-едукација

  
Одржување на Трибина

 Ņ Одржани се 5 трибини со јавно здравствена проблематика: 

Одржана  трибина на тема: „Превенција и рано откривање на рак на дојка“  

Трибината е одржана на 07.03.2016 година vo prostoriite na ЈУДГ „Детска радост - Цветови“ 
во Гостивар, во организација на Одделението за Социјално-медицинска дејност при ЦЈЗ 
Тетово во соработка со стручната служба од градинката „Детска радост - Цветови,“. 
Трибината беше одржана во рамки на предвидените програмски активности на Центарот 
за јавно здравје, по повод одбележувањето на неделата на борба против ракот на дојка. 
Предавањето го одржа прим. д-р Тода Крстеска - специјалист по социјална медицина со 
организација на здравствена дејност од Центарот за јавно здравје Тетово. На трибината 
присутни беа вкупно 35 родители на деца кои ја посетуваат оваа предучилишна установа. 
После трибината беше поделен и промотивен материјал. Дистрибуирани беа вкупно 95 
агитки, брошури на тема малигни заболувања. 

Одржана  трибина на тема:  „Дијабет (шекерна болест) - ризик фактори и превенција“ 

Трибината е одржана на 07.04.2016 година во просториите на Основното училиште  
„Мустафа Кемал Ататурк“ во Гостивар, во организација на Одделението за Социјално-
медицинска дејност при ЦЈЗ Тетово во соработка со стручната педагошко - психолошка 
служба од основното училиште. Трибината беше одржана во рамки на предвидените 
програмски активности на Центарот за јавно здравје, по повод одбележувањето на 
Светскиот ден на здравјето. Предавањето го одржа прим. д-р Тода Крстеска - специјалист 
по социјална медицина со организација на здравствена дејност од Центарот за јавно 
здравје Тетово. На трибината присутни беа вкупно 37 родители на ученици кои ја 
посетуваат оваа училишна установа. После трибината беше поделен и промотивен 
материјал. Дистрибуирани беа вкупно 40 агитки, брошури. 
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Одржана  трибина на тема:  „Правилна исхрана на училишните деца“  

Трибината е одржана на 09.09.2016 година во просториите на Основното училиште 
„Братство-Башкими“ во Гостивар, во организација на Одделението за Социјално-
медицинска дејност при ЦЈЗ Тетово во соработка со стручната педагошко - психолошка 
служба од основното училиште. Трибината беше одржана во рамки на предвидените 
програмски активности на Центарот за јавно здравје.  Предавањето го одржа д-р Берун 
Мустафа - специјалист по хигиена од Центарот за јавно здравје Тетово. На трибината 
присутни беа вкупно 65 ученици кои ја посетуваат оваа училишна установа. После 
трибината беше поделен и промотивен материјал. Дистрибуирани беа вкупно 70 агитки, 
брошури. 

Одржана  трибина на тема:  „Правилна исхрана на училишните деца“  

Трибината е одржана на 28.11.2016 година во просториите на Основното училиште 
„Мустафа Кемал Ататурк“ во Гостивар, во организација на Одделението за Социјално-
медицинска дејност при ЦЈЗ Тетово во соработка со стручната педагошко - психолошка 
служба од основното училиште. Трибината беше одржана во рамки на предвидените 
програмски активности на Центарот за јавно здравје.  Предавањето го одржа д-р Берун 
Мустафа - специјалист по хигиена од Центарот за јавно здравје Тетово. На трибината 
присутни беа вкупно 120 ученици кои ја посетуваат оваа училишна установа. После 
трибината беше поделен и промотивен материјал. Дистрибуирани беа вкупно 150 агитки, 
брошури. 

Одржана  трибина на тема:   „ХИВ/СИДА - Информирај се заштити се!“

Трибината е одржана на 01.12.2016 година во општинското средно техничко училиште 
„ОСТУ Гостивар“ од Гостивар во организација на Одделението за Социјално-медицинска 
дејност при ЦЈЗ Тетово во соработка со педагошко-психолошката служба од ова училиште. 
за учениците од трета и четврта година од ова училиште. Трибината беше одржана во 
рамки на предвидените програмски активности на Центарот за јавно здравје,  по повод 
одбележувањето на Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА, 1 декември. Предавањето 
го одржа прим. д-р Војислав Огњаноски - специјалист епидемиолог од Одделението за 
Епидемиологија со ДДД во Гостивар, при Центарот за јавно здравје Тетово. На трибината 
присутни беа вкупно 40 ученици. Настанот беше медиумски покриен. После трибината 
беше поделен и промотивен материјал. Дистрибуирани беа вкупно 40 агитки, брошури 
на тема ХИВ/СИДА и 50 кондоми.

(прилог: потврда за одржана трибина)

Организирањето на здравствено едукативните активности, промоции и трибини 
беа во корелација со изготвениот едукативен промотивен материјал за здравствено 
воспитување на населението (агитки брошури) согласно работниот план и координиран 
од ИЈЗ на РМ и МЗ.

Јавни гласила:

Во рамките на одбележување на Светските тематски денови, имавме

 − Соопштение за медиуми по повод одбележување на Светскиот ден на борба против 
ракот, 4-ти февруари под мотото „Ние можеме, Јас можам“  

 − Најава на Трибина за „Дијабет (шекерна болест) - ризик фактори и превенција“ на 
ТВ КИСС и ТВ 2 по повод одбележување на Светскиот ден на здравјето  - 7 април 
под мотото „Биди активен - победи го дијабетесот“



365институт за јавно здравје на република македонија

 − Најава на Трибина за „Правилна исхрана на училишните деца“ на ТВ КИСС и ТВ 2 

 − Најава на активности по повод  одбележување на Светскиот ден на борба против 
ХИВ/СИДА, 1 декември -  ТВ КИСС, ТВ Ултра и ТВ2 и 

 − Настап на ТВ КИСС, ТВ Ултра и ТВ2 по повод  одбележување на Светскиот ден на 
борба против ХИВ/СИДА, 1 декември

 
Печатење (изготвување) на агитка или брошура на наведената тема

 − Изготвена брошура на тема: „Советувалиште за откажување од пушење - СОП“ по 
повод Светскиот ден на борба против пушење, 31 мај. 

Дистрибуција на Плакати, Брошури  

 − Дистрибуирани се вкупно 2150 флаери, агитки, брошури во Тетово и Гостивар  

(прилог: потврда за поделен промотивен материал)          

Одбележување на светски денови, недели  

Одбележени се следните денови, недели:

 − СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ РАКОТ,  4-ти февруари 

 − СВЕТСКАТА НЕДЕЛА ЗА БОРБА ПРОТИВ РАК НА ДОЈКА ,  1-8 март 

 − Светскиот ден на бубрегот, 10 март

 − СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО,  7 април 

 − СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊЕ,  31 мај 

 − СВЕТСКАТА НЕДЕЛА НА ДОЕЊЕ,  1 - 7 август 

 − СВЕТСКИОТ ДЕН НА СРЦЕТО, 29 септември 

 − Светски ден на БОРБА ПРОТИВ  ХИВ/СИДА, 1 декември

 Ņ По повод Светскиот ден на борба против ракот, 4 - ти февруари се подготви  стручен 
материјал и истиот се постави на веб страницата на ЦЈЗ.   

 Ņ По повод Светскиот недела за борба против рак на дојка, 1-8 март. Во ЈУДГ ,, 
Детска радост - Цветови,, во Гостивар, одржана е трибина на тема: ,, Превенција 
и рано откривање на рак на дојка,, за родителите на децата кои ја посетуваат оваа 
предучилишна установа. Присутни беа 35 мајки. Беше поделен и промотивен материјал. 
Дистрибуирани беа вкупно 85 агитки, брошури на тема: Направете мамографски 
преглед за рано откривање на рак на дојка,, 

 Ņ По повод Светскиот ден на бубрегот, во рамки на одбележувањето во ПЗУ Систина 
Нефроплус Кавадарци - Подружница Гостивар и Подружница Тетово на пациентите 
кои се на дијализа беа поделени едукативни материјали на тема: ,,Подари орган, спаси 
живот,, . Годинава, аццент е ставен на превенцијата, а мотото е ,, Децата &бубрежните 
болести-дејствувај навреме за да ги спречиш,,.

 Ņ По повод Светскиот ден на здравјето, 7 април. Во ОУ,, Мустафа Кемал Ататурк,,  во 
Гостивар, одржана е трибина на тема: ,, Дијабет (шекерна болест) - ризик фактори 
и превенција,, за родителите на децата кои ја посетуваат оваа училишна установа. 
Присутни беа 37 родители. Беше поделен и промотивен материјал. Дистрибуирани 
беа вкупно 40 агитки, брошури. 

 Ņ По повод одбележувањето на Светскиот ден на борба против пушењето, 31 мај:  
Во неколку основни и средни училишта во Гостивар, одржани се 11 типизирани 
предавања за пушењето и неговото штетно влијаније  врз здравјето,,  подготвен е 
стручен материјал и истиот е поставен на веб страницата на ЦЈЗ, поделен е промотивен 
материјал на тема: ,, Подгответе се за унифицирано пакување,, 
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 Ņ По повод одбележувањето на Светската недела на доење, 1 - 7 август иот ден на борба 
против пушењето, 31 мај:  подигнат е поделен промотивен материјал на тема: Доењето 
- најдобар избор! и истиот е поставен на веб страницата на ЦЈЗ.

 Ņ По повод одбележувањето на Светскиот ден на срцето, 29 септември, беше одржано 
предавање за срцеви заболувања и превенција од ризик фактори  и беа извршени 25 
бесплатни превентивни прегледи, во соработка со ПЗУ ,, Сига Медика,,  поделен е и 
промотивен материјал.

 Ņ По повод Светскиот ден на борба против ХИВ/СИДА, 1 декември. Во општинското 
средно техничко училиште ,,ОСТУ Гостивар,, одржана е трибина на тема: ,,ХИВ/СИДА 
- ИНФОРМИРАЈ СЕ, ЗАШТИТИ СЕ! за учениците од ова училиште. Присутни беа 40 
ученици. Беше поделен и промотивен материјал - брошура на тема: ,,Да дојдеме до 
нула. Информирај се, тестирај се, не дискриминирај,, во 

Прилог:  Извештај за број на реализирани одбележувања

Ажурирање на WEB страната на ЈЗУ ЦЈЗ Тетово

Теми кои се поставени на нашата web страна во текот на годината се:

1. Светски ден на борба против ракот - 4 февруари
2. Светски ден на здравјето, 7 април: „Бидете активни - Да го победиме дијабетесот“
3. Светски ден за борба против употреба на тутун,  31 Мај: - „Подгответе се за  унифицирано 

пакување“
4. ,,Светска недела на доење, 1 - 7 август 
5. 1-ви декември, Светски ден на борба против СИДА.

Работа на Советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје и   
советувалишта за одвикнување од пушење           

Како дел од активностите согласно „Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје 
во Република Македонија 2011-2015“  и превентивните активности во насока на здрави 
стилови и навики, во рамките на ЦЈЗ продолжи да функционира советувалиштето за 
сексуално и репродуктивно здравје, каде младите и адолесцентите добиваа бесплатни 
совети, кондоми и орални контрацептивни средства и се спроведуваа доброволните ХИВ 
тестирања, како и советувалиштето за одвикнување од пушење кои ги спроведуваше 
активностите согласно оваа програма и Акциониот план за превенција на конзумирање 
алкохол и пушење цигари кај деца и млади како составен дел на училишните програми. 

Во рамки на Советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје и 
Советувалиштето за одвикнување од пушење спроведени се следните активности:

 Ņ Број на советувани лица за пушење.......................   9

 Ņ Број на советувани млади луѓе ...............................  56

 Ņ Број на поделени кондоми.......................................  1925 

 Ņ Број на поделени лубриканти................................... / 

 Ņ Број на поделени орални контрацептиви................ /                                                               

Во Советувалиштето за одвикнување од пушење се спроведени 9 индивидуални 
едукации на клиенти како прво советување за откажување од пушење. Нема интерес кај 
пушачите за одвикнување од пушење. 

Во Советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје дадени се совети на 
56 ученици, на кои им се 1925 поделени кондоми, брошури и флаери за сексуално 
преносливи инфекции и СИДА.
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ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СТРУМИЦА

Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) - Струмица на 
територијата на Струмичкиот регион, кој ги опфаќа 4-те општини (Василево, Босилово, 
Ново Село и Валандово) и градот Струмица, во текот на 2016 година, ги реализира 
следните програмски задачи и активности во социјално-медицинската дејност со 
здравствена статистика и промоција на здравјето, а во согласност со Националната 
годишна програма за јавно здравје во РМ за 2016 година:

1. Изготвени, доставени во предвидениот рок во печатена форма до Институтот 
за јавно здравје (ИЈЗ) на РМ и постирани на сајтот на ЦЈЗ-Струмица се следните 
материјали-

 − Годишен извештај за реализација на Националната програмата за 2015 во областа 
социјална медицина со статистика; Предаден во ИЈЗ на РМ на 15/01/2016 г.

Годишниот извештај ги сумира активностите на Одделението за социјална 
медицина при ЦЈЗ - Струмица во текот на 2015 година и во согласност со задачите 
набележани во Националната годишна програма за јавно здравје. (1) На почетокот е 
даден детален табеларен приказ на податоците за бројот на прибрани, обработени 
и испратени извештаи по дејност, служби и видот на евиденциите. (2) Следува 
преглед на подготвените документи во вид на анализи, информации и извештаи 
со кратко резиме на нивната содржина. (3) Годишниот извештај ги презентира 
и активностите на Отсекот за здравствено воспитание и Советувалиштето за 
сексуално и репродуктивно здравје според видот и нивниот број.

 − Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи 
на територијата на ЦЈЗ-Струмица за 2015 година; Предадена во ИЈЗ на РМ во 
03/2015 г. 

Анализата која се изготвува со годишна динамика дава можност за континуирано 
следење на обемот на ресурсите и ефикасноста на нивното користење во болничката 
дејност. Публикацијата е структурирана во неколку поглавја и надополнета со 
исцрпен Табеларен приказ на податоците и користените индикатори за периодот 
во 2015 година, за секоја Општата болница во Струмица и за секое одделение 
пооделно.

 − Информација за болести на кожа и поткожно ткиво утврдени кај населението во 
Струмичкиот регион во 2015 година; Предадена во ИЈЗ на РМ  03/2015 г. 

Информацијата, на 6 страни, табеларно ја отсликува состојбата во врска со 
болестите на зависност од алкохол кај струмичкото население. Во овој извештај се 
опишува и состојбата на зависници од алкохол на пациенти разделени по возраст.

 − Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015 година; 
Предаден во ИЈЗ на РМ во 05/2015 г. 

Според Извешајот за организационата структура и кадарот во областа на здравството 
(образец 3-00-60), состојба на 31/12/2015 година, спроведен е систематски попис 
на севкупниот кадар во здравствените установи на територијата на Центарот. 
Материјалот е доставен до ИЈЗ на РМ во форма на предвидените табели на 
Извештајот, според мрежата на здравствените установи по општини, одделно.

 − Анализа на болничкиот морталитет и морбидитет за 2015 година; Предадена во 
ИЈЗ на РМ во 06/2015 г. 

Анализата која се изготвува со годишна динамика дава можност за сукцесивно 
следење на болничкиот морбидитет и морталитет во Регионот на ЦЈЗ Струмица. На 
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17 страни, табеларно, за периодот од 2014 до 2015 година, детално преку одбрани 
индикатори е разработен морбидитетот регистриран во болничките установи 
на секундарно ниво, за жителите на Струмичкиот регион, за жителите на градот 
Струмица, вкупно, и одделно за секоја општина. Морталитетот е прикажан на ниво 
на Регион.

 − Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет за 2015 година; Предадена во 
ИЈЗ на РМ во 07/2015 г. 

Анализата е изготвена на 17 страна и илустрирана со 7 табели и 3 дијаграми. 
Содржината која преку одбрани показатели ја отсликува состојбата со морбидитетот 
во амбулантно-поликлиничката дејност во ПЗЗ се однесува на периодот во 2015 
година.

 − Извештај за здравјето на населението кое го покрива ЦЈЗ Струмица за 2015 година. 
Предаден во ИЈЗ на РМ во 10/2015 г. 

Извештајот за здравјето на струмичкото население е испишан на 35 страни, во 
неколку поглавја и иустриран со повеќе табели и графикони. Содржината е 
ориентирана детално на демографските прилики, здравјето илустрирано преку 
одбрани индикатори и здравствените служби, нивните капацитети и обемот на 
извршена работа.

 − Информација за лица со посебни потреби на подрачјето на Струмичкиот регион; 
Предаден во ИЈЗ на РМ во 11/2015 г. 

Повеќеаспектна информација за лица со посебни потреби испишана на 9 страни. 
Се работи за информација која дава сеопфатен поглед на лицата со посебни 
потреби собрана од центарот за социјални грижи од Струмица и Валандово.

2. Координирана здравствено-воспитна активност насочена кон целни групи 
на територијата на Центарот е реализирана преку работа на терен во 
предучилишни и училишни установи и домови за стари лица, како и во објектот 
на Центарот, во Советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје и 
Советувалиштето за откажување од пушењето.

ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА Број на соодветни активности

Одржани предавања во предучилишни установи, основни и 
средни училишта 7

Одржани трибини со јавноздравствена проблематика од 
интерес за подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје 
- Струмица 

4

Советувалишта во склоп на ЦЈЗ - Струмица Број на советувани луѓе

Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје 454

Советувалиште за откажување од пушење 52

Во согласност со Националната годишна програма одбележани се следниве светски 
денови или недели, некои од нив во координација со ИЈЗ на РМ и Министерството за 
здравство.
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Одбележани светски денови во врска со здравјето:

Светски ден за борба против ракот - 4-ти февруари 2015 

Светски ден за борба против туберкулозата - 24 март 2015 

Меѓународен ден против злоупотреба и нелегална трговија со дрога 2015, 26 јуни, 2015 година 

Светски ден за борба против пушењето, 31 мај 2015 година 

СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО, 7 АПРИЛ 2015 година 

Светски ден на срцето; 29-ти септември 2015 

Месец на подигање на свеста за ракот на дојката, Октомври 2014 

Светски ден на SIDA-та, 1 Декември 2015 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ВЕЛЕС

Со Програмата за превентивна здравствена заштита во РМакедонија, во делот за 
социјално- медицинска дејност, утврдени се задачите и активностите на одделенијата за 
социјална медицина при центрите за јавно здравје кои социјално-медицинската дејност 
ја спроведуваат преку Отсекот за организација, планирање и здравствено воспитна 
дејност и Отсекот за здравствена статистика и информатика.

Во делот за организација, планирање и здравствено воспитна дејност, според 
Програмата, предвидено е заедно со НИЈЗ Скопје, како лидер, активно да се учествува во 
прибирање на податоци, нивна обработка, изготвување на здравствени индикатори,  на 
програми, извештаи, анализи и информации-стручни материјали со кои се добива увид 
во здравствената состојба на населението, степенот на достигнување во здравствената 
заштита, организационата поставеност на здравствената служба, здравствената 
проблематика на подрачјето на Центарот за јавно здравје.

Извештајот има за цел да ја прикаже реализацијата на програмските задачи и активности 
од страна на Центарот по однос на видот и обемот на изготвувањето, методологијата и 
содржината на определените задачи, како и придржувањето кон роковите.

Во текот на 2016 година се изготвија:

1. Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените организации 
во 2015 година

2. Информација за состојбите со респираторните болести на подрачјето на Центарот за 
јавно здравје Велес2015 година 

3. Анализана болнички морбидитет и леталитет на подрачјето на Центарот за јавно 
здравје Велес во 2015 година 

4. Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет во 2015година
5. Анализа на здравствената состојба и здравствената заштита на населението на 

подрачјето на Центарот за јавно здравје Велес во 2015 година
6. Анализа на здравствената состојба на училишни деца и младина во 2015година 
7. Извештаи за кадровска обезбеденост на здравствените установи на подрачјето на 

Центарот за јавно здравје Велес за 2015 година и првотополугодие од 2016година
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Здравствено воспитание

1. Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања за целни групи 
на подрачјето што го покрива ЦЈЗ Велес во 2015година
 − 16 предавањанатемаВлијаниетонасоцијалнитемреживрзмладите

 − 8 на тема Сексуално преносливи инфеции

 − 13 предавања на тема Правилна исхрана кај младите

 − 23 предавања на тема Со физичка активност до поздрав живот

2. Една трибина по повод Први декември, меѓународен ден на борба против СИДА
3. Обележување на светски денови, недели

 − Беа обележени 20 светски денови

Докторите по социјална медицина активно учествуваа во подготовкатана Здравствен 
статистички годишник за делот на Центарот за јавно здравје Велес. Овој годишник е 
современа замена за поранешните извештаи за здравствената состојба на населението.

Се изготвуваат здравствени индикатори преку собирање на податоци и анкетни 
истражувања. Ова се работи континуирано цела година.

Се собираа и обработуваа податоци за изготвување на здравствени индикатори за 2013, 
2014 и 2015 година од општите болници на подрачјето на Центарот.

Континуирано се одржуваа предавања за здравствено воспитание во тесна соработка со 
Црвениот крст и локалните самоуправи на регионот на Центарот за јавно здравје Велес 
со акцент на превенција од хронични незаразни заболувања, промоција на здрав начин 
на живеење и т.н. Беа обележени меѓународни денови од листата на СЗО со пишани 
материјали прочитани на локалните радија и телевизии. 

Советувалиштето за откажување од пушење им беше на располагање на сите 
заинтересирани, меѓутоа одзивот беше слаб и покрај повремените јавувања на локалните 
медиуми за неговото постоење.

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-КУМАНОВО

Во 2016 година изготвени се следните извештаи:

Од областа на социјална медицина со промоција на здравје, се изготвени извештаи/
анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на 
здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив и 
информации за утврдени заболувања и состојби:

2.1 Годишен извештај за евалуација на Национална годишна програма за јавно здравје во 
2015 година за подрачјето на ЦЈЗ Куманово
Рок на изготвување:    15.01.2016 година

2.2 Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет во 2015 година за подрачјето што 
го покрива ЦЈЗ Куманово
Рок на изготвување:    јули 2016 година

2.3 Извештај за здравјето на населението во 2015 година на подрачјето што го покрива 
Центарот за јавно здравје Куманово
Рок на изготвување:     октомври 2016 година
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2.4 Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во 
2015 година за подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Куманово
Рок на изготвување:     март 2016 година

2.5 Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во 2015 година на подрачјето што 
го покрива Центарот за јавно здравје Куманово
Рок на изготвување:     јуни 2016 година

2.6 Информација за состојбата со кардиоваскуларните болести во 2015 година на  
подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Куманово
Рок на изготвување:     март 2016 година

2.7 Информација за состојбата со мигранти во 2015 година, на подрачјето што го покрива 
Центарот за јавно здравје Куманово
Рок на изготвување:     ноември 2016 година

2. Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања за целни 
групи на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Куманово.

Во рамки на службата за Социјална медицина во центрите за јавно здравје, согласно 
законските одредби се планираат, програмираат, извршуваат и евалуираат активности 
од здравствено-воспитната дејност со населението на подрачјето на Центарот. Во оваа 
смисла, се изготвуваат годишни програми и извештаи, повремени информации и анализи 
за спроведените здравствено-воспитни активности во одредени периоди, но исто така 
се пружа стручна методолошка помош на здравствените установи на подрачјето, се 
координираат активности со повеќе владини и невладини организации, се одржуваат 
предавања, трибини, семинари и други форми на здравствено-промотивна активност.

Здравствено-воспитната активност е со координиран пристап со единиците на локалната 
самоуправа и е насочена кон: предучилишни и училишни установи, здравствени установи, 
претпријатија, здруженија и јавни гласила.

Едукативните активности ќе бидат на следните теми:

 Ņ превенција на акутни и хронични незаразни болести – општа популација:

Одржано предавање на тема Превенција на дијабет, на членови на Здружение на 
дијабетичари на Куманово, 30 слушатели, Одржани 7 предавања на истата тема, во 
сите средни училишта, 330 слушатели, едно предавање на членови на Здружение на 
пензионери на Куманово. Одржано предавање за значење на остеопорозата, пред 
членовите на Здружението на дијабетичари. Присутни 25 слушатели. 

 Ņ исхрана и здравје – здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилна 
исхрана ( во сите основни и средни училишта):

Предавање на тема Здрави училишни оброци и ризик од неправилна исхрана, одржано 
е во ОУ 11Октомври, 40 присутни ученици од петто и шесто одделение, во ОУ Вук 
Караџиќ, присутни 40 ученици од петто и шесто одд, во ОУ Кочо Рацин, присутни 45 
ученици, и во ОУ Христијан Карпош, 40 слушатели.

 Ņ здравствен бенефит од спроведување на редовна физичка активност ( во сите основни 
училишта и предучилишни установи):

Предавање на тема Здравствен бенефит од спроведување на редовна физичка 
активност е одржано во ССОУ Наце Буѓони, присутни 50 ученици од трета и четврта 
година, во ССОУ Гоце Делчев, присутни 50 ученици од трета и четврта година, ССОУ 
Киро Бурназ, присутни 40 ученици.

 Ņ активности во период на детството, адолесценцијата и раниот адултен период ( во 
секоја паралелка од средното образование се организираат поединечни предавања):
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Предавања на тема Контрацепција, Сексуално преносливи инфекции, СИДА се 
одржани во сите средни училишта на подрачјето на ЦЈЗ Куманово.

Рок на реализирање:     квартално

Индикатор извештај за број на реализирани едукации со број на учесници на неведена 
тема

3.1 Одржување на четири трибини (по една во секој квартал) со јавно здравствена 
проблематика од интерес за подрачјето што го покрива Центар за јавно здравје 
Куманово

 Ņ Програма за рана детекција на малигни заболувања – I квартал

 Ņ Одржана е во Центарот за култура Трајко Прокопиев, присутни беа  60 слушатели, 
граѓани, членови на невладини организации, претставници на медиумите за 
јавно информирање, здравствени работници.За темата излагање имаа др.Марјан 
Денковски, и др. Томица Анчевски. Се разви богата дискусија и прашања од страна 
на слушателите.

 Ņ Во салата за состаноци на ЦЈЗ Куманово се одржа трибина на тема Здравствено 
осигурување, поволности за одредени возрасни групи, присутни беа 20 слушатели. За 
темата зборуваа др. Радмила Максимовска Симоновска и Сашо Стошевски, правник 
од ФЗОМ. – II квартал

 Ņ Одржана е трибина на тема Орално хигиена и правилна исхрана во просториите на 
ОУ 11 Октомври. Присутни беа дваесетина членови на колективот на училиштето и 
30 ученици. На почетокот за оралното здравје зборуваа др. Радмила Максимовска 
Симоновска и др. Марјан Денковски, а потоа свое излагање имаше и др. Драгица Гогиќ, 
стоматолог. Правилното користење на четката за заби им го објаснување асистент 
Славица Ристевска. - III квартал

 Ņ Трибина на тема Шеќерна болест-правилна исхрана и физичка активност, се одржа 
во салата за состаноци на ЦЈЗ Куманово. Пристутни беа 30 слушатели,а излагања 
за темата имаа др. Марјан Денковски и др.Радмила Максимовска Симоновска. – IV 
квартал

Рок на изготвување:     квартално

Индикатор: Извештај за одржана трибина на тема со број на учесници

3.2 Печатење на агитки или брошури на наведените теми за четирите трибини

Рок на изготвување:     квартално

Индикатор:      доставена брошура

Организирањето на здравствено-едукативни активности, промоции и трибини треба 
да се во корелација со изготвениот промотивен едукативен материјал за здравствено 
воспитување на населението (агитки и брошури) согласно работниот план и координиран 
од ИЈЗ на РМ и МЗ.

3.3 Одбележување на светски денови, недели (Светски ден на срцето, Светски ден 
на дијабетот, СИДА, туберкулоза, Ден на борба против пушење, Светски ден на 
сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, Ден за борба против насилство 
врз жената и друго) кое е координирана активност со ИЈЗ на РМ и МЗ.

Во текот на годината се одбележани следните светски денови-недели: 21-28 Јануари 
– Европска недела на превенција на рак на грлото на матката;Одржано предавање на 
ученички од петто и шесто одделение во ОУ Кочо Рацин за ХПВ вирусот и важноста на 



373институт за јавно здравје на република македонија

вакцинирањето. 22 Март – Светски ден на водите; Информација е испратена до локалните 
средства за информирање. 24 Март – Светски ден на борба против туберкулозата; 
Информацијата од Министерството за здравство за важноста на овој ден е испратена 
до медиумите за информирање.7 Април – Светски ден на здравјето; Оваа година овој 
ден беше посветен на превенција на дијабетот и со таа цел беше организирано мерење 
на шеќер во крв на две локации во градот, давани се совети и промотивен материјал на 
граѓаните за превенција на дијабет. Исто така одржани се и голем број на предавања во 
средните училишта на подрачјето на ЦЈЗ Куманово.22 Април – Ден на планетата Земја; 
Информација која е проследена до локалните средствата за јавно информирање. Трета 
недела во Април - Недела на имунизација; Посета на подрачја каде имунизацијата не е 
целосна и во соработка со Здравствен дом Куманово вршење на вонредна имунизација. 
Преку локалните медиуми ја презентиравме важноста на имунизацијата.10 Мај – 
Меѓународен ден на физичката активност; Посета на основни и средни училишта со 
предавања со потенцирање на позитивните ефекти за здравјето. 15 Мај – Меѓународен 
ден на семејството; Известување на медиумите за овој ден. 31 Мај – Светски ден без 
тутун; Пратено е соопштение до медиумите. 5 Јуни – Светски ден на човековата околина; 
Испратена е информација до локалните медиуми за јавно информирање.28 Јули – Светски 
ден за борба против хепатитис; Во соработка со Црвен Крст и НВО Хепта, одржана 
е трибина за борба против хепатитис на која излагање имаше проф.др Розалинда 
Исјановска. 12 Септември – Светски ден на орално здравје; Во ОУ 11 Октомври е одржана 
трибина со излагање на стоматолог др. Драгица Гогиќ од Здравствен дом Куманово.24 
Септември – Светски ден на срце; Информацијата е проследена до локалните медиуми 
за јавно информирање и до невладините организации. 1 Октомври – Меѓународен ден на 
стари; Посета на старски дом Зафир Сајто во Куманово. 15 Октомври – Светски ден на 
миење на раце; Одржани се предавања во основните училишта.20 Октомври – Светски 
ден на остеопорозата; одржано предавање за значење на остеопорозата на членови на 
здружение на дијабетичари.14 Ноември – Светски ден за борба против шеќерна болест; За 
значењето на оваа болест одржани се предавања на учениците во средното образование 
како и на членовите на Здружението на дијабетичари и Здружението на пензионери. 
25 Ноември – Меѓународен ден за борба против насилство над жените; Испратена е 
информација до локалните медиуми.1 Декември – Светски ден на борба против ХИВ/
СИДА. Одржани се предавања на учениците во сите средни училишта на подрачјето на 
ЦЈЗ Куманово.

Рок на изготвување:     квартално

Индикатор:       Извештај за број на реализирани  
       одбележувања

3.4 Работа на советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје и 
советувалиште за одвикнување од пушење

Во рамките на ЦЈЗ Куманово во советувалиштата за сексуално и репродуктивно здравје, 
се советувани 81 лице, а поделени се 540 кондоми. Во советувалиште за одвикнување од 
пушење советувани се 13 лица

Рок на изготвување:     континуирано

Индикатор:       квартални извештаи со број на  
       советувани млади луѓе, спроведени  
       тестирања, реализирани едукации.





Центар за статистичка 
обработка
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A.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Задачите и активностите од областа на здравствена статистика и информатика 
се изготвуваат од страна на кадарот распределен во одделенијата на Центарот за 
статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација (Центар 
во понатамошниот текст). Центарот ги координира активностите од оваа програмска 
област и конкретните задачи, врши следење, мониторинг, верификација и квартално 
го известува Министерството за здравство за реализацијата на активностите и 
доставувањето на статистичките извештаи од 10 ЦЈЗ.

Во Центарот се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи 
доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и 
информатика при 10-те центри за јавно здравје во Република Македонија.

Центарот ги спроведуваше следните активности:

 Ņ Континуирано прибирање на збирни и индивидуални извештаи - евиденции со 
дефинирани здравствено-статистички податоци. Вршење логичка и математичка 
контрола на прибраните податоци

 Ņ Внес на податоците во соодветни апликативни софтверски програми

 Ņ Обработка и анализа на внесените здравствено-статистички податоци

 Ņ Вршење на логичка  и математичка контрола  на обработените податоци

 Ņ Изготвување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-
статистички извештаи на ниво на РМ (за тековната година)

 Ņ Доставување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-
статистички извештаи на ниво на РМ (за тековната година) до Министерство за 
здравство

 Ņ Доставување на здравствено-статистички податоци според дефинирани табели до 
ДЗС

 Ņ Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на СЗО, Уницеф, 
ОЕЦД, Еуростат и други меѓународни организации

 Ņ Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на другите сектори 
во ИЈЗ

 Ņ Вршење на редовни годишни теренски увиди (и по потреба вонредни) во 10 ЦЈЗ, а по 
потреба и во здравствени установи на подрачјата што ги покриваат ЦЈЗ 

 Ņ Давање стручно-методолошка помош и едукација од областа на здравствена 
статистика и информатика

 Ņ Објавување на обработени податоци на веб страна на ИЈЗ, преку извештаи, публикации

 Ņ Давање податоци по барање на корисници согласно Законот за информации од јавен 
карактер

Во тек на 2016 година се  следеше здравствената состојба и здравствена заштита на 
населението на РМ, преку спроведување на статистичките истражувања од областа на 
здравството.

Во Центарот се прибираа и обработуваа збирни и индивидуални статистички извештаи 
доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и 
информатика при 10-те центри за јавно здравје во Република Македонија. 
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1. Збирни евиденции

Збирни извештаи содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените 
установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив како и податоци за утврдени 
заболувања и состојби  во амбулантно-поликлиничките и диспанзерските дејности.

Во тек на 2016 година од здравствените установи во Република Македонија преку 
центрите за јавно здравје, во Институтот за јавно здравје се доставени 17314 збирни 
извештаи:

 Ņ Збирни извештаи за II полугодие за 2015 година, годишни збирни извештаи за 2015 
година и збирни извештаи за IV тромесечие за 2015 година за хигиенската исправност 
на намирниците и предметите за општа употреба и извештаи за несреќи на работа;

 Ņ Збирни извештаи за I полугодие за 2016 година и тромесечни извештаи за I, II и III 
тромесечие за 2016 година.

1.1  Годишни збирните извештаи за кадар и извршена работа за 2015 
година: 

Од доставените збирни извештаи за 2015 година по извршената логична и математичка 
контрола и компјутерски внес на податоците, во Центарот се изготвени годишни збирни 
извештаи за 2015 година за Републиката до 31.05.2016 година.

Индикатор:                                                         доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување:                                          Мај  2016 година         

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

БРОЈ НА ИЗГОТВЕНИ 
ГОДИШНИ ЗБИРНИ 

ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА
во II квартал 2016 ГОДИНА

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 2773

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 334

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 42

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 1491

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина 
(образец 3-04-60)

1851

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 318

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 16

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 16

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 56

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 4766

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 36

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 22

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 443

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба 
(образец 3-15-60)

104

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 156

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 176

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството 
(образец 3-00-60)

4701

Извештај за несреќа на работа 13

ВКУПНО 17314
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1.2  Полугодишни збирни извештаи за кадар и извршена работа на 
ниво на Република Македонија за 2016 година: 

Од доставените збирни извештаи за I полугодие за 2016 година и I и II тромесечие  за 
2016 година, по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес 
на податоците се изготвени полугодишни збирни извештаи на ниво на Република 
Македонија за 2016 година  до 30.09.2016 година.

Индикатор:                        доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување:               Септември  2016 година  

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

БРОЈ НА ИЗГОТВЕНИ 
ПОЛУГОДИШНИ ЗБИРНИ 
ИЗВЕШТАИ за I полугодие 

2016 година на ниво на 
Република Македонија во III 

квартал на 2016 година
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60) 2773
Извештај за работа на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 334
Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 42
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 1491
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
3-04-60)

1851

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 318
Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60)  
Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 16
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 56
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 4766
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 36
Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 22
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 443
Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба 
(образец 3-15-60)

104

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 156
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 176
Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

 

Извештај за несреќа на работа (образец ИПС)  
ВКУПНО 12584

Софтверска обработка на податоците од збирните извештаи извршена е според утврдени 
апликативни програми. 

Стручно-методолошка помош од областа на здравствена статистика и информатика

Во тек на 2016 година посетени се 10 центри за јавно здравје при што е пружена стручно-
методолошка помош во врска со прибирањето и обработката на здравствено-статистички 
податоци и посебно за изготвување на програмските задачи од областа на здравствена 
статистика со цел за подобрување на работата по однос на квалитет и квантитет при 
водењето на медицинска документација и евиденција.

Индикатор:     доставен извештај до МЗ за стручно- 
     методолошка помош во ЦЈЗ

Рок за известување:                             квартално
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Квартален мониторинг, координација и верификација  на програмските активности 
на ЦЈЗ од областа на здравствена статистика

Континуирана соработка со стручните лица од ЦЈЗ во овој период допринесе сите 
предвидени евиденции (збирни и индивидуални) да се приберат и обработат според 
програмата. Со извршени теренски увиди на стручните лица – тимови од ИЈЗ во сите 10 
центри за јавно здравје верифицирано се изготвени унифицирани извештаи за I, II, III и 
IV квартал 2016 година за извршени активности во врска со прибирање и обработка на 
податоците од збирните и индивидуални извештајни обрасци од областа на здравствена 
статистика.

Индикатор:     доставен извештај до МЗ за квартален мониторинг

Рок за известување:                    квартално

2. Здравствени публикации во Република Македонија за 
2015 година

Заради поширока достапност за користење на здравствено-статистичките податоци од 
збирните и индивидуалните здравствено-статистички евиденции во тек на 2016 година 
изготвени се следниве публикации: 

2.1   Здравствена карта на Република Македонија, 2015

Здравствената карта на Република Македонија за 2015 година, ја презентира состојбата 
на здравствената заштита во Република Македонија по однос на организационата 
структура, здравствените дејности и здравствениот кадар, морбидитет и морталитет.

Здравствената карта е изготвена врз основа на официјалните податоци кои ги прибира и 
обработува Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика 
и едукација при Институтот за јавно здравје на Република Македонија а се доставуваат 
од здравствените установи преку Центрите за јавно здравје во РМ и Државниот завод за 
статистика. 

Здравствената карта изготвена е во три дела: 

I - општ дел - ја презентира состојбата на здравствената заштита во Република Македонија 
прикажана воопшто и според нивоите на здравствената заштита – примарна, секундарна 
и терциерна. 

II и III дел - ја прикажуваат  состојбата на здравствената заштита по здравствени региони.

Податоците се презентирани во вид на табели и картограми. Прикажани се: обезбеденоста 
на населението со здравствените кадри и извршените услуги по здравствените дејности, 
болничките здравствени установи по видови, број на болнички постели, лекувани болни, 
просечно лекување на болните, искористеност на болничките капацитети и обрт на 
болнички постели. Ќе бидат прикажани утврдени заболувања и состојби во амбулантно-
поликлиничката дејност и морбидитетот регистриран во болничко-стационарните 
здравствени установи, заразните заболувања против кои се врши имунизација како и 
општиот и доенечкиот морталитет и најчести причини за смрт.

Здравствената карта на Република Македонија за 2015 година, како публикација од овој 
вид на презентирање на податоци е форма на континуирано годишно објавување на 
актуелните здравствени податоци за Република Македонија.

Индикатор:                                           доставена публикација

Рок на изготвување:                           Октомври 2016 година  
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2.2   Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република 
Македонија, 2015

Од обработените податоци од извештаите за утврдени заболувања и состојби  во 
амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности изготвена  е годишна публикација 
„Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2015“ и доставена 
до Министерството за здравство на Република Македонија. 

Податоците за утврдени заболувања и состојби во Публикацијата презентирани се по 
општини, здравствени региони, статистички региони и вкупно за Република Македонија.

Морбидитетот за утврдените заболувања и состојби прикажан е на 10000 соодветно 
население по групи на заболувања (субтотали) во сите амбулантно-поликлиничките 
дејности (општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина, 
здравствена заштита на деца, здравствена заштита на жени, заштита и лекување на 
устата и забите и белодробни болести и туберкулоза).

Во дијаграмите е дадена структура на најзастапени утврдени групи на заболувања и 
состојби во секоја амбулантно-поликлиничка дејност презентирани вкупно за Република 
Македонија и по статистички региони. 

Индикатор:                                           доставена публикација

Рок на изготвување:                    Октомври 2016 година         

2.3  Мрежа на болничките здравствени установи за 2015 година

Годишната публикација „Мрежа на болничките здравствени установи за 2015 година“ 
изготвена е од обработените податоци од збирните извештаи за болничко-стационарно 
лекувани болни. Прикажана е мрежата на болничките здравствени установи, број на 
лекувани болни, остварени болнички денови, како и други релевантни показатали, на 
секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита, за Република Македонија и по 8 
статистички региони. 

Индикатор:                                     доставена публикација

Рок на изготвување:                       Март 2016 година  

2.4 Специјалистички служби во Република Македонија во 2015 година

Годишната публикација „Специјалистички служби во Република Македонија во 2015 
година“ изготвена е од обработените податоци од збирните извештаи за специјалистички 
служби, добиени од здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република 
Македонија. 

Податоците за работници и посетите во областа на специјалистичко-консултативна 
дејност презентирани се во табели и дијаграми преку кои се прикажани кадарот (по 
профил и степен на стручна подготовка) и посетите, според видот на здравствена 
установа, ниво на здравствена заштита (секундарна и терциерна здравствена заштита), 
по општини и вкупно за Република Македонија.

Оваа публикација за кадар и посети во областа на специјалистичко-консултативна 
дејност изготвени се како форма на континуирано годишно објавување.

Индикатор:                                     доставена публикација

Рок на изготвување:                         Март 2016 година  
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2.5   Кадар во здравствени установи во Република Македонија во 2015 
година

Годишната публикација „Кадар во здравствени установи во Република Македонија 
во 2015 година“ изготвена е од обработените податоци од збирните извештаи за кадар 
и организациона структура во здравствените установи. Публикацијата го презентира 
целокупниот кадар, здравствен и нездравствен, во здравствените установи во јавниот 
и приватниот сектор во Република Македонија. Податоците се презентирани во табели, 
дијаграми и картограми по профил и степен на стручна подготовка, според видот 
на здравствената установа, ниво на здравствена заштита (примарна, секундарна и 
терциерна) по општини и на ниво на Република Македонија.

Индикатор:                                           доставена публикација

Рок на изготвување:                           Март 2016 година         

3. Индивидуални евиденции

Во тек на 2016 година од здравствените установи преку центрите за јавно здравје во 
Република Македонија, во Институтот за јавно здравје доставени се 51429 индивидуални 
евиденции:

Ред.
бр.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на 
индивидуални 

евиденции 
доставени во 2016 

година

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 12289

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 24835

3 Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03 5928

4 Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04 1173

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 4098

6 Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06 786

7
Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено од 
професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 14

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 82

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 1826

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 398

  ВКУПНО 51429
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3.1  Регистар за шеќерна болест на Република Македонија

Регистарот за шеќерна болест, формиран 1996 година, продолжи да работи според 
утврдената методологија за водење на регистар, а во согласност на современите барања 
и насоки дадени од СЗО. Во тек на 2016 година доставувани се пријави за шеќерна болест 
од здравствените установи до одделенијата за здравствена статистика и информатика 
при центрите за јавно здравје секој 5-ти во месецот за претходниот месец, односно секој 
10-ти во месецот до Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Во тек на 
годината прибрани се 24835 пријави за шеќерна болест. Во Центарот за статистичка 
обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација извршен е компјутерски 
внес и обработка на податоците. 

Во тек на 2016  година од обработените податоци за 2015 година изготвена е годишна 
публикација “Регистар за шеќерна болест на Република Македонија, 2015“. Во 
публикацијата се прикажани инциденца и преваленца на шеќерната болест по сите 
можни параметри, на ниво на Републиката, според пол, возрасни групи, занимања, 
место на живеење (град-село), тип на шеќерна болест, компликациии и др.

Индикатор:                             доставена публикација

Рок на изготвување:                      Јуни 2016 година 

4. Болнички морбидитет во Република Македонија, 2015

За изготвување на годишната публикација „Болнички морбидитет во Република 
Македонија, 2015“ користени се податоци од индивидуални евиденции „Извештај 
за стационарно лекувано лице“ доставени од болничко-стационарни здравствени 
установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија, за подрачјата што 
ги покриваат, до Институтот за јавно здравје на РМ каде се обработени на ниво на 
Република Македонија.

Во публикацијата се прикажани структура (процентуална застапеност) на лекувани 
болни во болничко-стационарни здравствени установи по групи на болести (субтотали) 
и стапки на морбидитетот пресметани на 10.000 соодветно население.

Податоците за болничкиот морбидитет  дистрибуирани по статистички региони во 
Република Македонија презентирани се во табеларни прегледи и дијаграми.

Најчести болести од кои се лекувани болни во болничко-стационрна дејност во Република 
Македонија прикажани се со дијаграми за структурата и морбидитетот одделно за секој 
статистички регион.

Во публикацијата се презентирани со дијаграми и посебен компаративен преглед по 
статистички региони поединечно за секој субтотал од најчестите групи на болести.

Индикатор:                                                               доставена публикација

Рок на изготвување:                                               Ноември  2016 година 

5. Морталитет во Република Македонија во 2015 година

Во тек на 2016 година со обработка на податоците за умрени лица во 2015 година 
превземени од Државниот завод за статистика изготвена е годишна публикација 
„Морталитет во Република Македонија во 2015 година“. 
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Во публикацијата се прикажани структура (процентуална застапеност) на умрени лица по 
групи на болести (субтотали) и стапки на морталитет пресметани на 100.000 соодветно 
население. 

Податоците за најчести причини за смрт кај населението во Република Македонија 
дистрибуирани се по општини, здравствени региони, статистички региони и на ниво на 
Република Македонија во табеларни прегледи и дијаграми.

Во публикацијата е прикажан со дијаграми и посебен компаративен преглед на 
морталитетот од најчестите групи на болести како основна причина за смрт по 
статистички региони кај населението во Република Македонија.

Индикатор:                                доставена публикација

Рок на изготвување:                   Октомври 2016 година  

6. Малигни неоплазми во Република македонија, 2012-2014

Информацијата „Малигни неоплазми во Република Македонија, 2012-2014” е изготвена 
по повод на Светскиот ден за борба против ракот. 

Во информацијата се користени податоци за морталитетот и морбидитетот од малигните 
неоплазми во Република Македонија. 

За изготвување на морталитетот користени се податоци за умрени лица од малигни 
неоплазми во Р.Македонија доставени од Државниот завод за статистика и обработени 
според разни параметри (стапки на морталитетот на 100.000 жители и структура на 
умрени лица по пол и возраст). Податоците се презентирани по општини, здравствени 
региони, статистички региони и на ниво на Република Македонија во табеларни прегледи 
и дијаграми. 

За изготвување на болничкиот морбидитет од малигни неоплазми користени се податоци 
од индивидуални евиденции „Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од 
болничко-стационарни здравствени установи. Податоците се обработени на ниво на 
Република Македонија и по статистички региони. Во информацијата се прикажани 
стапки на морбидитетот на 10.000 жители и структура на лекувани болни од малигни 
неоплазми во вкупно лекувани во болничко-стационарни здравствени установи во 
табеларни прегледи и дијаграми. 

За амбулантно-поликлинчкиот морбидитет од малигни неоплазми обработени се 
податоци од збирните извештаи за утврдени заболувања и состојби евидентирани во 
амбулантно-поликлиничките здравствени установи на ниво на Република Македонија, 
по општини, здравствени региони и статистички региони по одделни дејности (општа 
медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина и здравствена заштита 
на деца од 0-6 години).Структурата и стапките на морбидитетот пресметани на 10.000 
соодветно население презентирани се во табеларни прегледи и дијаграми. 

Индикатор:                                          доставена публикација

Рок на изготвување:                    Февруари, 2016 година                                                                                            

7. Состојба со циркулаторни болести во Република 
Македонија, 2013-2015

Информацијата „Состојба со циркулаторни болести во Република 
Македонија,2013-2015“ изготвена е во Институтот за јавно здравје на Република 
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Македонија, Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика 
и едукација, по повод на Светскиот ден на срцето. 

Во информацијата се користени податоци за морталитетот и морбидитетот од болестите 
на циркулаторниот систем во Република Македонија изготвени според Меѓународната 
статистичка класификација на болестите и сродните здравствени проблеми - Десетта 
ревизија (МКБ-10). 

За изготвување на морталитетот користени се податоци за умрени лица од циркулаторни 
болести во Р.Македонија доставени од Државниот завод за статистика и обработени 
според разни параметри (стапки на морталитетот на 100.000 соодветно население и 
структура на умрени лица по пол и возраст). Податоците се презентирани по општини, 
здравствени региони, статистички региони и на ниво на Република Македонија во 
табеларни прегледи и дијаграми.

За изготвување на болничкиот морбидитет користени се податоци од индивидуални 
евиденции „Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од болничко-
стационарни здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република 
Македонија, обработени за подрачјата што ги покриваат и доставени до Институтот за 
јавно здравје на РМ каде се изготвени податоци на ниво на Република Македонија и 
по статистички региони. Во информацијата прикажани се стапки на морбидитетот на 
10.000 жители и структура на лекувани болни од болести на циркулаторниот систем во 
вкупно лекувани во болничко-стационарни здравствени установи во табеларни прегледи 
и дијаграми.

За амбулантно-поликлинчкиот морбидитет од болестите на циркулаторниот систем 
обработени се податоци од збирните извештаи за утврдени заболувања и состојби 
евидентирани во амбулантно-поликлиничките здравствени установи, доставени преку 
статистичките служби на центрите за јавно здравје до Институтот за јавно здравје на РМ. 
Податоците изготвени се на ниво на Република Македонија, по општини, здравствени 
региони и статистички региони по одделни дејности (општа медицина, здравствена 
заштита на училишни деца и младина и здравствена заштита на деца од 0-6 години).
Структурата и стапките на морбидитетот пресметани на 10.000 соодветно население 
презентирани се во табеларни прегледи и дијаграми. 

Трендот на движење на морталитетот и морбидитетот од болестите на циркулаторниот 
систем кај населението во Република Македонија во анализираниот период прикажан е 
со индексни поени и дијаграми.

Индикатор:                                  доставена публикација

Рок на изготвување:                  Септември, 2016 година

8. Одржување и развој на WEB-страна на ИЈЗ на РМ

Изготвување публикации, информации, анализи, брошури и други материјали преку 
in-design, illustrator, photoshop, corel во PDF формат за потребите на Центарот за 
статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација како и за 
потребите на сите сектори во ИЈЗ на РМ и Министерство за здравство на Р.Македонија.

Во тек на 2016 година квартално се презентирани поставени материјали на WEB-страна.

Рок на изготвување:                      Задачата е континуирана

Индикатор:      квартален извештај за поставени  
     материјали на WEB-страна       
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Б. ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

Здравствена статистика и информатика

Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) - Скопје на 
територијата на Скопскиот регион, кој ги опфаќа 10-те општини на градот Скопје и 7 
рурални општини, во текот на 2016 година, ги реализира следните програмски задачи и 
активности   во   социјално-медицинската   дејност   со   здравствена   статистика, а 
во согласност со Националната годишна програма за јавно здравје во РМ за 2016 година:

Во Одделението за социјална медицина при ЦЈЗ-Скопје од здравствените установи 
на територијата на Центарот се прибрани, контролирани (со логичка и математичка 
контрола на податоците), внесени во соодветни компјутерски апликации и програми, 
повторно контролирани во облик на излезни извештаи и на тој начин софтверски 
обработени збирни и индивидуални здравствено-статистички извештаи кои се  
однесуваат на мрежата, организационата структура, обезбеденоста со  кадар, обемот на 
извршената работа и утврдениот морбидитет во примарната и  секундарната  здравствена  
заштита  во  амбулантно -поликлиничката  здравствена  дејност и понатаму на мрежата, 
организационата структура, обезбеденоста со кадар,  обемот  на извршената работа  и  
регистрираниот  морбидитет  и  морталитет  во болничката дејност, во секундарната и 
терциерната здравствена заштита , во број прикажан подолу, специфицирано според 
дејноста и службите, во табеларен преглед.

Заради давање на стручно-методолошка помош од областа на здравствената статистика 
и информатика, во текот на 2016 година континуирано се вршени теренски посети во 
здравствените установи на територијата на Центарот по индикација и непрекинато е 
спроведувана едукација во објектот на Центарот при прием на извештаите.
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ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на вкупно обработени 
збирни извештаи за 

организациона структура и 
кадри и одделно за кадар и 

посети во 2016 година

Извештај на службата за општа медицина, итна
медицинска помош и домашна посета (образец 3-01-60)

1 147

Извештај на специјалистичките служби (образец 3-01-60) 933

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 13

Извештај на службата за здравствена заштита на деца
(образец 3-03-60)

624

Извештај на службата за здравствена заштита на
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

619

Извештај за извршени систематски прегледи на
ученици и студенти (образец 3-04-61)

102

Извештај на службата за здравствена заштита на жени
(образец 3-05-60)

196

Извештај за работата на службата за градни болести и
туберкулоза (образец 3-06-60)

1

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 15

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и
забите (образец 3-09-60)

1 035

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 6

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 48

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 176

Извештај на службата за поливалентна патронажа
(образец 3-17-60)

68

Извештај на службата за болничко - стационарно
лекување (образец 3-21-60)

280

Извешај за организационата структура и кадарот во
областа на здравството (образец 3-00-60), состојба на
31/12/2014

748 (13 092)

ВКУПНО 6 011
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ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ
ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на вкупно обработени збирни извештаи за 
утврдени заболувања и состојби во 2016 година

Извештај на службата за општа медицина
образец (3-01-60)

1020

Извештај на службата за медицина на труд
(образец 3-02-60)

13

Извештај на службата за здравствена заштита
на деца (образец 3-03-60)

550

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

613

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

196

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)

1035

ВКУПНО 3427

Ред. бр. ИНДИВИДУАЛНИ   ЕВИДЕНЦИИ

Број на обработени 
индивидуални евиденции 
во ЦЈЗ-Скопје со податоци 

за 2016 година

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35- 86 4 237

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 3 472

3 Индивидулен извештај за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03
881

4 Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04
230

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 773

6 Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06
405

7
Пријава на професионална болест и на лице
заболено или оштетено од професионална
болест обр.бр. МЗС 3-36-86

4

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС - 08
2

9 Индивидуален извештај за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 132

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10
1 207

11 Извештај за стационарно лекувано лице 119 372

12 Пријава за породување 10 404

13 Пријава за абортус 2 383

ВКУПНО
143 502

Посети за стручно-методолошка помош и едукација од областа на здравствената 
статистика и информатика

Теренски посети, увиди во здравствени установи 44

Помош и едукација во објектот на ЦЈЗ Скопје 696
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ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

Здравствена статистика и информатика

Континуираната работа на здравстствено-статистичката дејност во одделението за 
социјална медицина, која се спроведува согласно законските прописи пропишани со 
Законот за евиденции во областа на здравството, Националната годишна програма за 
јавно здравје на Р.Македонија за 2016 година опфаќа:

1. Обработка на збирни извештаи

Во Ц.Ј.З.Прилеп се врши прибирање на збирните извештајни обрасци од здравствените 
установи од подрачјето на Ц.Ј.З Прилеп, нивна логичка и математичка контрола, корекција 
на пропустите во истите, и понатамошен внес на податоците во соодветен апликативен 
софтверски систем, како и изработка на тримесечни, полугодишни и годишни извештаи 
и нивно доставување до Институтот за јавно здравје, Скопје. 2.Обработка на идивидуални 
извештаи

Се врши прибирање на индивидуални извештајни обрасци , логичка,и математичка 
контрола на податоците, корегирање на пропустите и внес на  податоците во соодветен 
апликативен софтверски програм. 

2. Обработка на пријави за масовни незаразни заболувања

Се врши прибирање, контрола на пријавите за масовни незаразни заболувања што ги 
доставуваат здравствените установи од подрачјето на Ц.Ј.З.Прилеп, и понатаму истите 
се внесуваат во  посебни евиденциони книги, и се испраќаат до И.Ј.З.Скопје, секој месец.

3. Давање на стручно методолошка помош на здравствените установи за 
изготвувањето на извештајните обрасци 

4. Давање на податоци на установи и приватни лица

 − На Општа болница ,Прилеп,податоци за работата на одделенијата и специјалистичко-
консултативните служби за четирите тромесчија, полугодишни и годишни за 2016 
год.

 − Податоци за лекувани болни од  Анемии во Прилеп за пет годишен период, на 
барање на приватно лице за изработна на дипломска работа

Најголем проблем во реализацијата на активностите во доменот на здравствената 
статистика е неусогласеноста на софтверските програми за автоматска обработка на 
податоците од амбуллантно-поликлиничката и болничката дејност помеѓу Ц.Ј.З.Прилеп, 
и И.Ј.З.Скопје, каде се испраќаат обработените податоци од Ц.Ј.З.,Прилеп .Исто така 
во  Ц.Ј.З.Прилеп нема софтверски програми за внес на податоци од пријави за масовни 
незаразни заболувања, пријави за породување, за внес и ажурирање на  податоци за 
кадар од здравствените установи на подрачјето на Центарот.

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ

Здравствена статистика и информатика

 Ņ Прибирање, обработка и анализа на податоците за извршената работа во здравствените 
организации, податоци за здравствената состојба на населението и податоци за 
стручниот кадар според здравствената дејност (општа медицина, здравствена заштита 
на деца, училишни деца, жени и др.)
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 Ņ Логична и математичка контрола на опфатеноста на податоците

 Ņ Компјутерски внес и автоматска обработка на податоците од индивидуалните и 
збирните извештаи од здравствените организации според утврдени апликативни 
програми

 Ņ Давање на стручно методолошка помош на здравствените организации во водењето 
на медицинската документација, евиденција и изготвување на статистички извештаи. 
Врз основа на овие извештаи се изготвуваат збирните 

 Ņ шестмесечни и годишни извештаи

          
Табела бр.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на збирни извештаи  доставени од ЗУ во ЦЈЗ - 
Кочани во 2016 година

Вкупно
Прв 

квартал
Втор 

квартал
Трет 

квартал
Четврт 

квартал

Извештај на службата за општа медицина  образец 
(3-01-60)

1000 260 254 228 258

Извештај на специјалистичките служби образец  
(3-01-60)

320 78 78 82 82

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

538 134 138 138 128

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

574 140 138 144 152

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

144 36 36 36 36

Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60)

16 4 4 4 4

Извештај на службата за заштита и лекување на устата 
и забите (образец 3-09-60)

1118 286 264 282 286

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 2 2 2 2

Извештај за лаборатории  (образец 3-14-60) 74 18 20 18 18

Извештај на службата за поливалентна патронажа               
(образец 3-17-60)

24 6 6 6 6

Извештај на службата за болничко - стационарно 
лекување (образец 3-21-60)

8 2 2 2 2

Извeшtај за организационата структура и кадарот во 
областа на здравството (образец 3-00-60)

204 204

Вкупно 4028 1170 942 942 974
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Табела бр.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на  збирни извештаи од ЗУ  изготвени во 
ЦЈЗ -Кочани во 2016 година

Вкупно 
Прв 

квартал
Втор 

квартал
Трет 

квартал
Четврт 

квартал

Извештај на службата за општа медицина  образец 
(3-01-60)

116 58 58

Извештај на специјалистичките служби образец  
(3-01с-60)

40 16 24

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60) 94 44 50

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

78 40 38

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

45 25 20

Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60)

6 4 2

Извештај на службата за заштита и лекување на устата 
и забите (образец 3-09-60) 92 46 46

Извештај на службата за трансфузија
 (образец 3-10-60)

3 2 1

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 18 9 9

 Извештај на службата за поливалентна патронажа 
(образец 3-17-60)

12 6 6

Извештај на службата за болничко - стационарно 
лекување (образец 3-21-60)

4 2 2

Извешај за организационата структура и кадарот во 
областа на здравството 
(образец 3-00-60)

201 204

Вкупно 709 456 256

Табела бр.3

Прибирање, контрола и внес на индивидуални 
извештајни обрасци

Вкупно
Прв 

квартал
Втор 

квартал
Трет 

квартал
Четврт 

квартал

Извештај за стационарно лекувано лице 4036 1169 1061 933 873

Пријави за породување 317 84 74 75 84

Пријави за абортус 151 48 36 43 24

Вкупно 4504 1301 1171 1051 981
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Табела бр.4

Прибирање, контрола и евидентирање на хронични 
незаразни заболувања

Вкупно
Прв 

квартал
Втор 

квартал
Трет 

квартал
Четврт 

квартал

Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 982 178 308 173 323

Индивидуален извештај за шеќерна болест -  
обр.бр.МЗС - 02

3806 1437 1568 480 321

Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето 
- обр.бр.МЗС - 03

416 48 231 54 83

Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - 
обр. бр. МЗС - 04

180 38 107 22 13

Индивидуален извештај за психози
 обр. бр. МЗС - 05

357 56 132 93 76

Индивидуален извештај за алкохолизам и други 
зависности - обр.бр.МЗС - 06

55 14 / 19 22

Пријава на професионална болест и на лице заболено 
или оштетено од професионална болест  
обр.бр. МЗС 3-36-86

/ / / / /

Индивидуален извештај за ревматска треска 
обр. бр. МЗС -  08

/ / / / /

Индивидуален извештај  за интоксикација 
обр.бр. МЗС - 09

11 3 / 6 2

Индивидуален извештај за сообраќајна траума -  
обр.бр. МЗС-10

197 52 1 73 71

Вкупно 6004 1826 2347 920 911

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП

Здравствена статистика и информатика

 Ņ Прибирање, обработка и анализа на податоците за извршената работа во здравствените 
организации, податоците за здравствената состојба на населението и податоците за 
стручниот кадар според здравствената дејност (општа медицина, здравствена заштита 
на деца и младина, жени и т.н.)

 Ņ Се врши логична и математичка контрола на опфатеноста на податоците

 Ņ Компјутерски внес и автоматска обработка на податоците од индивидуалните и 
збирните извештаи од здравствените организации според утврдени апликативни 
програми од Институтот за јавно здравје 

 Ņ Давање на стручно методолошка помош на здравствените организации во водењето 
на медицинската документација, евиденција и изготвување на статистички извештаи 
и спроведивање на Х ревизија од МКБ. Врз основа на овие евиденции се изготвуваат 
збирните тромесечни, шестомесечни и годишни извештаи
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ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно доставени збирни извештаи од ЗУ 
во ЦЈЗ – Штип во тековната година (2016)

Вкупно Штип Радовиш Пробиштип

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 896 448 272 176

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60)
Јавни
Приватни

168
80

 88
64

 32
16

 48
/

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)
/ / / /

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)
Јавни
Приватни

48
896

16
448

16
272

16
176

Извештај на службата за здравствена заштита на училиш. 
деца и младина (образец 3-04-60)
Јавни
Приватни

48
896

16
448

16
272

16
176

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

144 80 48 16

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

16 / / 16

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

8 8 / /

Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60)

4 4 / /

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)
Јавни
Приватни

72
1128

24
792

24
144

24
192

Извештај на службата за трансфузија
 (образец 3-10-60)

4 4 / /

Извештај за здравствено просветување
 (образец 3-13-60)

20 12 4 4

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)
Јавни
Приватни

16
32

8
20

4
8

4
4

Извештај за здрав исправност на храна и предмети за општа 
употреба (образец 3-15-60) 4

4 / /

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 
3-17-60)

16 4 4 4

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

4 4

Извешај за орган структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)
Јавни
Приватни

6
149

4
87

1
37

1
25

Вкупно 4651 2583 1170 898
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ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно изготвени збирни извештаи од ЗУ 
во ЦЈЗ – Штип во тековната година (2016)

Вкупно Штип Радовиш Пробиштип

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 36 12 12 12

Извештај на специј. служби образец (3-01-60)
Јавни
Приватни

18
18

6
6

6
6

6
6

Извештај на службата за медицина на труд  
(образец 3-02-60)

/ / / /

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)
Јавни
Приватни

18
36

6
12

6
12

6
12

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)
Јавни
Приватни

18
36

6
12

6
12

6
12

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60) 36 12 12 12
Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

6 / / 6

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

12 12 / /

Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60)

6 6 / /

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)
Јавни
Приватни

18
144

6
48

6
48

6
48

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 6 6 / /

Извештај за здравствено просветување  (образец 3-13-60) 18 6 6 6

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)
Јавни
Приватни

18
18

6
6

6
6

6
6

Извештај за здрав. исправност на храна и предмети за општа 
употреба (образец 3-15-60)

12 12 / /

Извештај на службата за поливалентна патронажа  
(образец 3-17-60)

18 6 6 6

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

18 6 6 6

Извешај за орган. структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)
Јавни
Приватни

18
9

12
3

3
3

3
3

Вкупно 537 207 162 168
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Прибирање, контрола и внес на индивидуални извештајни 
обрасци

Вкупно Штип Радовиш Пробиштип

Извештај за стационарно лекувано лице 11850 11850 / /

Пријави за породување 1341 832 354 155

Пријави за абортус 136 136 / /

Вкупно 13327 12818 354 155

Прибирање, контрола и евидентирање на хронични 
незаразни заболувања

Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 623

Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 2797

Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.
бр.МЗС - 03

593

Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. 
МЗС - 04

87

Индивидуален извештај за психози
 обр. бр. МЗС - 05

175

Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - 
обр.бр.МЗС - 06

77

Пријава на професионална болест и на лице заболено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86
Индивидуален извештај за ревматска трeска 
обр. бр. МЗС -  08
Индивидуален извештај  за интоксикација 
обр.бр. МЗС - 09

8

Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. 
МЗС-10

3

Вкупно 4363

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД

Здравствена статистика и информатика

Во Центарот за јавно здравје во текот на  2016 година од областа на здравствена 
статистика и информатика изготвени се:

 Ņ Полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби 
за второ полугодие  2015 година;

 Ņ Годишни збирни извештаи за кадар и посети за 2015 година;

 Ņ Полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за  2015 
година;
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 Ņ Прибирање на индивидуални евиденции за декември 2015 година и јануари-ноември 
2016 година, вршење на логичка контрола и компјутерски внес на податоците;

 Ņ Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015 година.

 Ņ На барање на Институтот за јавно здравје Скопје доставени се податоци за лекувани 
болни од ментални заболувања на невропсихијатриското одделение во општа болница 
Охрид за 2015.

 Ņ На барање на двајца студенти на Високата медицинска школа во Битола за дипломска 
работа се дадени податоци за хепатитис  и хроничен опструктивни заполувања на 
подрачјето на ЦЈЗ Охрид.

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС

Здравствена статистика и информатика

Отсекот за здравствена статистика и информатика во одделението за социјална 
медицина, во текот на 2016 година во Центарот за јавно здравје Велес ги спроведуваше 
статистичите истражувања од областа на здравството според Програмата за статистичи 
истражувања од областа на здравството и Законот за евиденциите од областа на 
здравството.

Во Центарот оваа задача се спроведуваше преку прибирање на статистички збирни 
извештаи за работата на здравствените установи на подрачјето што го покрива центарот, 
за кадарот вработен во нив, како и извештаи за утврдени заболувања и состојби во 
примарната здравствена заштита.

Исто така се прибирани индивидуални извештаи: извештаи за стационарно лекувано 
лице, пријави за породување, пријави за прекид на бременоста-абортус и пријави за 
несреќа на работа. 

Прибирани се и пријави за заболувања од социјално-медицинско значење: малигна 
неоплазма, шеќерна болест, исхемична болест на срцето, бубрежна инсуфициенција, 
психози, алкохолизам и други зависности, реуматска треска, интоксикација, сообраќајна 
траума и професионални болести.

Наведените статистички извештаи Центарот ги прибира од сите здравствени установи 
од своето подрачје во определен рок и по извршена контрола-логичка и математичка, 
корекција на истите, врши статистичка обработка и анализа и ги доставува во определен 
рок од НИЈЗ Скопје.

Реализацијата на оваа задача опфаќа следење на:

 Ņ опфатеноста на прибраните податоци од здравствените установи по сите здравствени 
дејности (општа медицина, на предучилишни деца, на училишни деца и младина, на 
жени, болничка дејност и т.н.);

 Ņ застапеноста на сите релевантни податоци во статистичките извештаи;

 Ņ давање стручно-методолошка помош и укажување на пропустите во прибирањето и 
обработката и доставувањето на податоците;

 Ņ теренски увиди на здравствените установи и медицинските единици-пунктови со цел 
согледување на стручната работа на истите, од областа на здравствено-статистичката 
дејност.

Во текот на 2016 година во одделението за социјална медицина се извршија следните 
активности:

 Ņ прибирање, контрола, обработка и анализа на податоците за извршената работа во 
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здравствените установи од јавно здравство и самостојните ординации, по дејности; 
податоци за здравствената состојба на населението и податоците за стручниот кадар 
и други податоци доставени од здравствените установи на подрачјето кое го покрива 
центарот и тоа како тримесечни извештаи од:

Велес   3.452
Кавадарци  2.652
Гевгелија  1.744
Неготино  1.264
Свети Николе  1.000

Изготвени се шестмесечни извештаи за второ полугодие 2015 год од:

Велес        84
Кавадарци       61
Гевгелија       55
Неготино       54
Свети Николе       51  

Изготвени се шестмесечни извештаи за прво полугодие 2016 год. за цел регион на 
центарот.  

Изготвени се шестмесечни извештаи за исправност на намирници и извештаи од 
микробиолошка лабораторија.

Изготвени се тримесечни извештаи за исправност на намирници за трето тримесечие.

Со цел инструктажа за водење на збирни извештаи и во врска со пропустите за изготвување 
на збирни извештаи направени се вкупно 81 посети на терен во здравствените установи 
од јавно здравство и во приватните ординации на подрачјето што го покрива центарот и 
тоа: во Велес се посетени 40 медицински единици-пунктови, Гевгелија 12, Кавадарци 8, 
Неготино 8 и Свети Николе 13.

Болничка дејност

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗВЕШТАИ ПРИБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ

Индивидуални извештаи Вкупно Велес Гевгелија Кавадарци
Неготино

Днев.болн. 
Свети 

Николе

Вкупно 16732 7551 3349 5395 416 21

Извештај за стационарно лекувано 
лице

15261 6776 3253 4839 393  

Пријава за породување 1222 658 72 479 13

Пријава за абортус 117 65 7 45

Пријава за несреќа            

на работа 132 52 17 32 23 8

Направени се вкупно 38 посети за инструктажа во врска со пропустите кај индивидуалните 
извештаи.
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ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО

Здравствена статистика и информатика

Во ЦЈЗ Тетово во Одделението за Социјално-медицинската дејност во Тетово и 
Гостивар се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи 
доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и 
информатика каде се спроведува софтверска обработка на податоците според утврдени 
апликативни програми. По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски 
внес на обработените податоци за утврдените заболувања и состојби во амбулантно-
поликлиничките и диспанзерските дејности се изготвуваат  извештаи/ анализи кои 
содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во подрачјето 
Тетово и Гостивар, кадарот вработен во нив како и податоци за утврдени заболувања и 
состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерските дејности.

Спроведувањето на активностите од областа на здравствена статистика и информатика 
е регулирано со повеќе законски прописи, посебно со Законот за здравствена заштита 
на населението и Законот за евиденции во областа на здравството, и тоа представува 
перманентна активност на вработените во социјално-медицинската дејност, отсекот за 
здравствена статистика и информатика во Центарот за јавно здравје - Тетово.

Во текот на 2016 година оваа задача се спроведуваше со прибирање на:

 Ņ збирни извештаи за сите дејности (општа медицина, здравствена заштита на деца, 
училишни деца и младина, жени и.т н ) од сите здравствени установи на подрачјето 
на Центарот ( јавни и приватни )  во кои се содржани податоци за работата, кадарот 
и утврдените заболувања и состојби, во секоја од овие дејности за  здравствената 
заштита; 

 Ņ индивидуални извештаи: Извештај за стационарно лекувано лице, Пријава за 
породување, Пријава за абортус, Пријава за несреќа на работа.

 Ņ пријави за масовни незаразни заболувања: Пријава за малигна неоплазма, Пријава 
за шеќерна болест, Пријава за исхемични заболувања на срцето, Пријава за бубрежна 
инсуфициенција, Пријава за психози, Пријава за алкохолизам и други зависности, 
Пријава за професионално заболување, Пријава за интоксикација, Пријава за 
сообраќаен  трауматизам.

После прибирањето на наведените збирни извештаи, индивидуални статистички 
извештаи и пријави за масовни незаразни заболувања од сите здравствени установи  на 
подрачјето на Центарот во определен рок,  се изврши понатамошна нивна статистичка 
обработка и анализа.

Реализацијата на оваа обработка опфати :

 Ņ следење на комплетноста на доставените извештаи и пријави од здравствените 
установи и дејности од примарната, специјалистичко-консултативната и  болничката 
здравствена заштита, вршење на логичка и математичка контрола на податоците и 
корекција на пропустите и недостатоците во нив;

 Ņ компјутерски внес и автоматска обработка на податоците од збирните извештаи, 
индивидуалните извештаи и пријавите за масовни незаразни заболувања од сите 
здравствени установи  на подрачјето на Центарот; 

 Ņ aнализа на здравствено-статистичките податоци и изготвување на збирни тримесечни, 
полугодишни и годишни извештаи посебно по дејности, здравствени установи, 
општини и збирно за сите здравствени установи на подрачјето на Центарот, и нивно 
доставување во предвидени рокови до ИЈЗ на РМ;
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 Ņ внесување на податоците од пријавите за масовни незаразни заболувања во посебни 
евиденциони книги и водење на такви книги за сите масовни незаразни заболувања 
согласно Законот за евиденции во областа на задравството;

 Ņ давање стручно-методолошка помош на здравствените работници за водењето 
на медицинската документација и евиденција, изготвувањето на извештаи и 
правилната примена на X Ревизија од МКБ. Оваа активност ќе се врши при доаѓање 
на заинтересираните здравствени работници во одделението и преку вршење увиди 
во здравствените установи и медицинските единици на терен.

 Ņ обработка и давање на здравствено-статистички податоци по барање на 
заинтересирани органи, установи и поединци согласно законските прописи.

Обемот на работа е зголемен по однос на квантитетот и квалитетот на податоците при  
обработката на извештаите кои беа доставени од сие дејности во примарната здравствена 
заштита, и тоа по дејности, по здравствени установи, по општини и вкупно за целото 
подрачје на Центарот. 

Обемот на работа во овој отсек се зголеми и со постојаното отворање на нови приватни 
здравствени установи кои согласно законските прописи се должни да доставуваат 
извештаи за кадар, извршената работа и утврдениот морбидитет. Во соработка со 
Државниот здравствен и санитарен инспекторат- подрачно одделение Тетово, Гостивар, 
сите овие здравствени установи ќе бидат посетени, дадени инструктажи, направени 
записници и решенија и  ќе бидат опфатени во здравствено-статистичкиот систем.

1.  Од областа на здравствена статистика и информатика од обработените 
податоци од електронскиот здравствен систем, мој термин, и извештаите од 
Центарот за јавно здравје Тетово беа изготвени:

1.1   Прибирање и вршење на логична и математичка контрола на податоците, компјутерски 
внес  од збирните извештаи за IV тромесечие 2015 година.........................................1831

1.2 Изготвување на Полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени 
заболувања и состојби за II полугодие 2015 година..................................................... 3898

1.3 Прибирање и вршење на логична и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес  и обработка на податоците од годишни збирни извештаи за кадар 
од здравствените установи за 2015 година......................................................................334 

1.4 Изготвување и  вршење на логична и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес  и обработка на податоци од збирните извештаи од кадар и посети 
од I тромесечие 2016 година.............................................................................................1410

1.5  Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и 
состојби за I полугодие 2016 година...............................................................................3249

1.6 Прибирање и  вршење на логична и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес  и обработка на податоци од збирните извештаи од II тромесечие 
2016 година........................................................................................................................2058    

1.7  Прибирање, вршење на логична контрола на податоците од индивидуални извештаи 
за декември 2015 г. и јануари-ноември 2016 година, компјутерски внес  и обработка 
на податоците..................................................................................................................20724

1.8  Изготвување на публикација ,,Збирен извештај за вработен кадар во здравствените 
установи за 2015 година.........................................................................................................1



400

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА  
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПубЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

ПРЕГЛЕД НА ЗБИРНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗВЕШТАИ ДОБИЕНИ И ОБРАБОТЕНИ ВО ЦЈЗ ТЕТОВО И ДОСТАВЕНИ 
ДО ИЈЗ-СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Табела бр.1                                           

1.  Прибирање и обработка на збирни извештаи по 
здравствени дејности:

Број на доставени извештаи  од здравствени  
установи по општини

ЦЈЗ Тетово Гостивар

Вкупно тромесечни тромесечни

Општа медицина 1851 1376 475

а.Приватни здр. установи 1752 1297 455

б.Јавни здравствени установи 99 79 20

Медицина на труд 28 8 20

Здрав. заштита на предучилишни деца 1200 789 411

а,Приватни здр. установи 1162 779 383

б.Јавни здравствени установи 38 10 28

Здрав.заштита на училишни деца 1318 885 433

а.Здрав.заштита на училишни деца (приватни ординации)  1281 868 413

б. Здрав.заштита на училишни деца (превентива) 38 18 20

Здравствена заштита на жените(приватни ординации) 189 125 64

Здрав. заштита од белод.заб.и ТБЦ 19 11 8

Забоздравствена заштита 1110 816 294

а.Забоздравствена заштита(превентива) 3 3

б.Забоздравствена заштита(општествени ординации) 18 12 6

в.Забоздравствена заштита(приватни ординации) 1089 801 288

Здравствено воспитување 14 6 8

Болничко-стационарна дејност итн. 12 6 6

Кожно-венеричен диспанзер 11 11

Сл. за рехабилитација 10 6 4

Сл. за ментално здравје 0

Специјалистичко - консултативна дејн. 203 141 62

а.Општествени ординации 138 84 54

б.Приватни ординации 53 45 8

Трансфузиологија 14 8 6

Клиничка и хемиска  лабораторија 74 58 16

а. Клиничка и хемиска  лабора.(општествени) 20 11 9

б.Клиничка и хемиска  лабора.(приватни) 54 47 7

Поливалентна патронажа 79 61 18

Микробиологија 13 7 6

животни намирници 15 7 8

Кадрова структура 600 532 68

2. Број на посетени медицински единици - пунктови 
(опфатеност) на терен со цел за инструктажа за 
водење на збирните извештаи

80 48 32

ВКУПНО 6860 4961 1899

а.Приватни здр. установи 6206 4514 1692

б.Јавни здравствени установи 654 447 207
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Во текот на 2016 година од сите здравствени установи на подрачјето на Центарот, бea 
прибрани и обработени вкупно околу 6860 збирни извештаи и тоа од: Тетово 4961 и 
Гостивар 1899 збирни извештаи                                             

Табела бр. 2

3. Изготвени тримесечни, шестмесечни и годишни 
извештаи

Изготвени збирни  извештајни  обрасци по општини         

Вкупно ЦЈЗ Тетово Гостивар

Тр
ом

ес
еч

ни

ш
ес

т 
м

ес
еч

ни

Го
ди

ш
ни
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ни
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ни
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ни

Го
ди

ш
ни

  Општа медицина 2086 1570 516

а.Приватни здр. установи 1878 1426 452

б.Јавни здравствени установи 208 144 64

Медицина на труд 56 19 37

 Здрав. заштита на предучилишни деца 1300 804 496

а.Приватни здр. установи 1192 789 403

б.Јавни здравствени установи 108 15 93

  Здрав.заштита на училишни деца 1379 893 486

  а.Здрав.заштита на училишни деца(приватни 
ординации)  

1300 878 422

 б. Здрав.заштита на училишни деца(превентива) 79 15 64

Здравствена заштита на жените(приватни ординации) 212 148 64

 Здрав. заштита од белод.заб.и ТБЦ 33 17 16

Забоздравствена заштита 1409 899 510

а.Забоздравствена заштита(превентива) 2 2

б.Забоздравствена заштита(општествени ординации) 45 15 30

в.Забоздравствена заштита(приватни ординации) 1362 882 480

Здравствено воспитување 20 12 8

Болничко-стационарна дејност итн. 69 61 8

Кожно-венеричен диспанзер 16 16

Сл. за рехабилитација 16 8 8

Сл. за ментално здравје

Специјалистичко - консултативна дејн. 220 136 84

Трансфузиологија 16 8 8

 Клиничка и хемиска  лабораторија 69 41 28

 Клиничка и хемиска  лабора.(општествени) 29 15 14

 Клиничка и хемиска  лабора.(приватни) 40 26 14

Поливалентна патронажа 93 67 26

Специјалистички сл. приватни ординации 77 65 12

Микробиологија 14 6 8

животни намирници 20 16 10 6 10 10

извештај за кадар 1008 801 207

ВКУПНО 10 7201 1008 10 4876 801 10 2325 207

а.Приватни здр. установи 6217 998 4333 796 1884 202

б.Јавни здравствени установи 10 984 10 10 543 5 10 441 5
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Во отсекот за здравствена статистика и информатика во текот на 2016 година беа 
изготвени вкупно околу 8229 збирни тримесечни, полугодишни и годишни извештаи, и 
тоа: за Тетово 5687 и за Гостивар  2542 збирни извештаи.

Согласно Законот за евиденции во областа на здравството, во врска со прибирање, 
контрола и обработка на пријави за масовни незаразни заболувања во Центарот беа 
прибрани вкупно околу 705 пријави за овие заболувања, и тоа: од Тетово  626  и од 
Гостивар 79 пријави. 

                                                                                                                    Табела бр 3

4.  Прибирање и  контролирање на индивидуални извештајни 
образци по општини:

Вкупно ЦЈЗ  Тетово Гостивар

-  Извештај за стационарно лекувано лице 17663 11425 6238

-  Пријави за породувања 2769 2034 735

-  Пријави за абортус 292 285 7

-Пријави за несреќи на работа

Вкупно 20724 13744 6980

5.  Прибирање, контрола и евидентирање на пријавите за 
масовни  незаразни заболувања и тоа:

Образец МЗС-01 43 12 31

Образец МЗС-02 464 435 29

Образец МЗС-03 41 41

Образец МЗС-04 45 27 18

Образец МЗС-05 91 91

Образец МЗС- О6 11 11

Образец МЗС- О7

Образец МЗС- О8

Образец МЗС-09

Образец МЗС-10 1 1

Образец бр. 3-35-86 109 109

Индивидуални извеш. за зависности од дроги

Вкупно 705 626 79

6. Број на посети со инструктажа во врска со пропустите кај 
индивидуалните извештаи

80 48 32

           
Во Центарот за јавно здравје-Тетово во текот на 2016 година,  беа прибрани и обработени 
вкупно околу 20724 индивидуални извештаи, и тоа: Извештаи  за стационарно лекувани 
лица 17663, Пријави за породување 2769 , Пријави за абортус 292 и Пријави за несреќи 
на работа 0.

За правилна обработка на здравствено-статистичките податоци се пружаше постојано  
стручно-методолошка помош за интруктажа за правилно  водење на медицинската 
документација и евиденција со укажување на пропустите при обработката и доставувањето 
на податоците. Овие активности беа реализирани со доаѓање на здравствените 
работници во одделението за социјална медицина, отсекот за здравствена статистика и 
информатика, како и со вршење на теренски посети и увиди во здравствените установи 
во градот и останатите населени места на подрачјето на Центарот.   
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Во тек на 2016 година беа направени теренски увиди, од кои за збирните извештаи 80, за 
индивидуалните извештаи 80 и 80 за пријавите за масовни незаразни болести.

Овие посети се правеа како на претходно отворените, така и на сите новоотворени 
приватани здравствени установи во регионот во соработка со Државниот здравствен и 
санитарен инспекторат - подрачно одделение Тетово и Гостивар, при што покрај стручно-
методолошка помош ќе се изготвуваат и записници за исполнување на законските 
обврски во оваа област.

Давање на податоци

Има зголемување на бројот на барања за давање на податоци од одделението. Од јавните 
здравствени установи, пред се општата болница-Тетово и Гостивар заради барањата на 
ФЗО за следење на активностите и фактурирање на услугите во здравствените установи од 
ЦЈЗ-Тетово континуирано се доставуваат податоци за работата и утврдените заболувања 
во нивните служби во вид на извештаи за различни периоди: месечни, тримесечни и 
годишни. Исто така се доставуваат и податоци на барања од ИЈЗ на РМ, како и од други 
установи или физички лица најповеќе студенти на Медицинските факултети и други 
факултети за дипломска работа.  

Во тек на 2016 година беа реализирани 42 вонредни барања за информации од јавен 
карактер.

Проблем кој се јавува во реализацијата на активностите од доменот на здравствената 
статистика е непридржување на одредени здравствени установи до законските прописи 
за доставување на податоци во предвидените рокови. Исто така голем проблем е 
неусогласеноста на софтверските програми за автоматска обработка на податоците 
од амбулантно-поликлиничката и болничката дејност на ниво на Република, како и 
немањето на софтверски програми за обработка на голем дел од податоците пред се за: 
масовните незаразни заболувања, следењето и ажурирањето на состојбите со кадарот во 
здравствените установи од подрачјето на Центарот и останатите активности во областа 
на оваа дејност.

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО

Здравствена статистика и информатика

Во тек на 2016 година континуирано се следeше здравствената состојба и здравствената 
заштита на населението на подрачјето на Центар за јавно здравје Куманово, преку 
спроведување на статистички истражувања од областа на здравството.

 Ņ Во службата за социјална медицина континуирано се прибираат збирни и индивидуални 
извештаи – евиденции со дефинирани здравствено-статистички податоци,

 Ņ се врши логична и математичка контрола на прибраните податоци, 

 Ņ внес на податоци во соодветни апликативни софтверски програми, 

 Ņ обработка и анализа на внесените здравствено-статистички податоци, изготвување 
на годишни и полугодишни извештаи, 

 Ņ доставување на изготвените извештаи до ИЈЗ на РМ,

 Ņ вршење на редовни (и по потрба вонредни) годишни теренски увиди во здравствени 
установи на подрачјето на ЦЈЗ Куманово,

 Ņ давање на стручно-методолошка помош и едукација од областа на здравствена 
статистика и информатика на стручните лица во здравствените установи, 

 Ņ давање податоци по барање на корисници согласно Законот за информации од јавен 
карактер. 
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ПРЕГЛЕД НА ЗБИРНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗВЕШТАИ ДОБИЕНИ И ОБРАБОТЕНИ ВО ЦЈЗ КУМАНОВО И 
ДОСТАВЕНИ ДО ИЈЗ-СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Табела 1  
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Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 1488 1488   100,0 1488

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 216 216   100,0 216

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 8 8   100,0 8

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

1456 1456   100,0 1456

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

1408 1408   100,0 1408

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

220 220   100,0 220

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

16 16   100,0 16

Извештај на службата за кожно венерични болести  
(образец 3-07-60)

16 16   100,0 16

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 24 24   100,0 24

Извештај на службата за заштита и лекува-ње на устата и 
забите (образец 3-09-60)

3528 3528   100,0 3528

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 8   100,0 8

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 20 20   100,0 20

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72 72   100,0 72

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети 
за општа употреба (образец 3-15-60)

8 8   100,0 8

Извештај на службата за поливалентна патронажа  
(образец 3-17-60)

24 24   100,0 24

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

16 16   100,0 16

Извешај за организационата структура и кадарот во 
областа на здравството (образец 3-00-60)

300   300  100,0 300

Извештај за несреќи на работа (обр.  ИПС)          

ВКУПНО 8828 8528 300  100,0 8828
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Табела 1.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
доставени 

збирни 
извештаи од 
ЗУ во ЦЈЗ во 
тековната 

година (2016)

по квартали

I II III IV

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 1488 372 372  372 372 

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 216 54 54  54  54

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 8 2 2  2  2

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

1456 364 364  364  364

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

1408 352 352  352  352

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

220 55 55  55  55

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

16 4 4  4  4

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

16 4 4  4  4

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 24 6 6  6  6

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)

3528 882 882  882  882

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 2 2  2  2

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 20 5 5  5  5

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72 18 18  18  18

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

8 2 2  2  2

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 
3-17-60)

24 6 6  6  6

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

16 4 4  4  4

Извешај за организационата структура и кадарот во областа 
на здравството (образец 3-00-60)

300 300  0    

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 0  0  0  0  

ВКУПНО 8828 2432 2132 2132   2132
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Табела 2   

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 
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Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 744 100,0 744

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 216 100,0 216

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 8 100,0 8

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

728 100,0 728

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

704 100,0 704

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

108 100,0 108

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

16 100,0 16

Извештај на службата за кожно венерични болести  
(образец 3-07-60)

16 100,0 16

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 24 100,0 24

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)

1788 100,0 1788

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 100,0 8

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 20 100,0 20

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72 100,0 72

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

8 100,0 8

Извештај на службата за поливалентна патронажа  
(образец 3-17-60)

24 100,0 24

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

16 100,0 16

Извешај за организационата структура и кадарот во областа 
на здравството (образец 3-00-60)

0  100,0 0

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 0  100,0 0 

ВКУПНО 4500 100,0 4500
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Табела 2.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
доставени збирни 

извештаи за кадар и 
работа од ЗУ во ЦЈЗ во 

тековната година (2016)

по квартали

I II III IV

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 744 186 186  186 186 

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 216 54 54  54  54

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 8 2 2  2  2

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 
3-03-60)

728 182 182  182  182

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

704 176 176  176  176

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 
3-05-60)

108 27 27  27  27

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

16 4 4  4  4

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

16 4 4  4  4

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 24 6 6  6  6

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(образец 3-09-60)

1788 447 447  447  447

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 2 2  2  2

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 20 5 5  5  5

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72 18 18  18  18

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

8 2 2  2  2

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 
3-17-60)

24 6 6  6  6

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

16 4 4  4  4

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)

0      

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 0 0    

ВКУПНО 4500 1125 1125  1125  1125
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Табела 3

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
доставени 

тромесечни 
збирни 

извештаи 
za утврдени 
заболувања 
и состојби 

од ЗУ во ЦЈЗ 
во тековната 
година (2016)

% на опфат на 
вкупно доставените 
збирни извештаи за 

утврдени заболувања 
и состојби од ЗУ во 

ЦЈЗ во тековната 
година (2016) со 

извршена логична и 
математичка контрола 

на податоците

Број на вкупно 
доставени збирни 

извештаи за утврдени 
заболувања и состојби 

од ЗУ во ЦЈЗ во 
тековната година 
(2016) со извршен 

внес на податоците 
во соодветни 
апликативни 

софтверски програми

Извештај на службата за општа медицина  образец 
(3-01-60)

744 100,0 744

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

0 0 0

Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60)

728 100,0 728

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

704 100,0 704

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60)

112 100,0 112

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60)

1740 100,0 1740

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

0 100,0 0

Извештај на службата за кожно венерични болести 
(образец 3-07-60)

0 100,0 0

ВКУПНО 4028 100.0 4028
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Табела 3.1   

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно доставени 
тромесечни збирни 

извештаи за утврдени 
заболувања и состојби од 

ЗУ во ЦЈЗ во тековната 
година (2016)

по квартали

I II III IV

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 744 186 186  186 186 

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 0 0 0  0  0

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

728 182 182  182  182

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

704 176 176  176  176

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

112 28 28  28  28

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)

1740 435 435  435  435

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

0 0    

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

0 0    

ВКУПНО 4028 1007 1007  1007  1007
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Табела 4

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
изготвени збирни 
извештаи во ЦЈЗ  

во тековната 
година (2016)

временски период

троме-  
сечни

полу-    
годишни

годишни

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 2376 2376

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 384 384

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 72  72 

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 
3-03-60)

2344  2344   

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

2280  2280   

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 
3-05-60)

360  360  

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

16 16  

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

24 24  

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 36 36  

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(образец 3-09-60)

2616 2616   

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 28 28   

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 32  32

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 96  96  

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

12  12   

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 
3-17-60)

36 36   

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

36  36  

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС)      

ВКУПНО 10748  10748   
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Табела 4.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
изготвени збирни 
извештаи за кадар 
и посети во ЦЈЗ  во 
тековната година 

(2016)

временски период

троме-  
сечни

полу-    
годишни

годишни

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 606 606  

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 192 192  

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 36 36   

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

594  594   

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни 
деца и младина (образец 3-04-60)

570 570   

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

90 90  

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

8 8  

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 
3-07-60)

12  12  

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 18 18  

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и 
забите (образец 3-09-60)

666  666  

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 14  14  

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 16  16  

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 48  48  

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

6 6  

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 
3-17-60)

18 18  

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

18 18  

Извешај за организационата структура и кадарот во областа 
на здравството (образец 3-00-60)

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС)        

ВКУПНО 2912 2912  
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Табела 4.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
изготвени 

збирни извештаи 
за утврдени 

заболувања и 
состојби во ЦЈЗ  

во тековната 
година (2016)

временски период

троме-  
сечни

полу-    
годишни

годишни

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 582 582  

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)        

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 
3-03-60)

582 582  

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и 
младина (образец 3-04-60)

570 570   

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 
3-05-60)

90 90  

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(образец 3-09-60)

642 642   

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза 
(образец 3-06-60)

0    

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец  
3-07-60)

0    

ВКУПНО 2466 2466  
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Табела 6
Ре

д.
бр

.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на  вкупно 
доставени 

индивидуални 
евиденции 

од ЗУ во ЦЈЗ  
во тековната 
година (2016)

% на опфат 
на вкупно 

доставените 
индивидуални 

евиденции 
од ЗУ во ЦЈЗ 

во тековната 
година (2016) 
со извршена 

логична контрола 
на  податоците

Број на вкупно 
доставени индивидуални 

евиденции од ЗУ во ЦЈЗ  
во тековната година 

(2016) со извршен внес на 
податоците во соодветни 
апликативни софтверски 

програми

1
Пријава на малигна неоплазма - обр.
бр.3-35-86

145 100,0
 немаме софтверска 

програма за внес

2
Индивидуален извештај за ше-ќерна 
болест - обр.бр.МЗС - 02

4407 100,0
немаме софтверска 

програма за внес

3
Индивидулен извештај  за исхемична 
болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03

866 100,0
немаме софтверска 

програма за внес

4
Инвидуален извештај за бубрежна 
инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04

98 100,0 -  “  -

5
Индивидуален извештај за психози 
обр. бр. МЗС - 05

632 100,0 -  “  -

6
Индивидуален извештај за 
алкохолизам и други зависности - обр.
бр.МЗС - 06

83 100,0 -  “  -

7

Пријава на професионална болест и 
на лице заболено или оштетено од 
професионална болест обр.бр. МЗС 
3-36-86

0 100,0 -  “  -

8
Индивидуален извештај за ревматска 
трска обр. бр. МЗС -  08

0 100,0 -  “  -

9
Индивидуален извештај  за 
интоксикација обр.бр. МЗС - 09

5 100,0 -  “  -

10
Индивидуален извештај за сообраќајна 
траума - обр.бр. МЗС-10

111 100,0 -  “  -

         

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0 100,0 -  “  -

12
Извештај за стационарно лекувано 
лице

8389 100,0 8389

 13 Пријава за породување 1402 100,0 1402

 14 Пријава за абортус 211 100,0 211

ВКУПНО 16829 100,0 10002
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Табела 6.1   

Ре
д.

бр
.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на  вкупно 
доставени 

индивидуални 
евиденции од 
ЗУ во ЦЈЗ  во 

тековната година 
(2016)

по квартали

I II III IV

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 625 208 157 115 145

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 4407 1132 856 885 1534

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - 

обр.бр.МЗС - 03
866 289 209 155 213

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. 

бр. МЗС - 04
98 59 18 10 11

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 632 181 182  118 151

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности 

- обр.бр.МЗС - 06
83 28 19 13 23

7
Пријава на професионална болест и на лице заболено или 

оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86
0 0 0 0

8
Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС 

-  08
0 0 0 0

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 5 1 4 0 0

10
Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. 

МЗС-10
111 27 42 20 22

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0 0 0 0

12 Извештај за стационарно лекувано лице 8389 2265 2398 1721 2005

13 Пријава за породување 1402 307 347 360  388

14 Пријава за абортус 211 51 56  57 47

ВКУПНО 16829 4548 4288 3454 4539
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Табела 6.2

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции од ЗУ 
во ЦЈЗ со податоци 

по месеци  во IV 
тромесечие во 

тековната година 
(2016)

по месеци

Д
ек

ем
вр

и 
20

15

Ја
ну

ар
и

Ф
ев

ру
ар

и

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 208 68 83 57

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 1132 368 390 374

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето -  
обр.бр.МЗС - 03

289 110 112 67

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција -  
обр. бр. МЗС - 04

59 30 22 7

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 181 75 60 46

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности -  
обр.бр.МЗС - 06

28 10 13  5

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 1 1    

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 27 10 3 14

    0

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0

12 Извештај за стационарно лекувано лице 2265 795 681 789

 13 Пријава за породување 307 102 103 102

 14 Пријава за абортус 51 11 20 20

  ВКУПНО 4548 1580 1487 1481
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Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции од ЗУ 
во ЦЈЗ со податоци 

по месеци  во IV 
тромесечие во 

тековната година 
(2016)

по месеци

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 157 55 47 55

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 856 306 250 300

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.
бр.МЗС - 03

209 68 76 65

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС 
- 04

18 16 2

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 182 65 69 48

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.
бр.МЗС - 06

19 4 8 7

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 4 3 1

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 42 30 6 6

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0

12 Извештај за стационарно лекувано лице 2398 911 759 728

 13 Пријава за породување 347 102 118 127

 14 Пријава за абортус 56 19 21 16

  ВКУПНО 4288 1579 1356 1353
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Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции од ЗУ 
во ЦЈЗ со податоци 

по месеци  во IV 
тромесечие во 

тековната година 
(2016)

по месеци

Ју
ни

Ју
ли

А
вг

ус
т

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 115 48 39 28

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 885 313 364 208

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето -  
обр.бр.МЗС - 03

155 66 61 28

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција -  
обр. бр. МЗС - 04

10 8 1 1

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 118 46 46 26

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности -  
обр.бр.МЗС - 06

13 2 6 5

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 0

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 20 15 5

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0

12 Извештај за стационарно лекувано лице 1721 673 541 507

 13 Пријава за породување 360 109 120 131

 14 Пријава за абортус 57 20 15 22

  ВКУПНО 3454 1300 1198 956
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Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции од ЗУ 
во ЦЈЗ со податоци 

по месеци  во IV 
тромесечие во 

тековната година 
(2016)

по месеци

Се
пт

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Н
ое

м
вр

и

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 145 48 27 70

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 1534 284 431 819

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето -  
обр.бр.МЗС - 03

213 48 50 115

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција -  
обр. бр. МЗС - 04

11 0 3 8

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 151 41 28 82

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности -  
обр.бр.МЗС - 06

23 5 2 16

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0  0  0  0

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0  0  0  0

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 0 0 0 0

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 22 8 1 13

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0 0 0 0

12 Извештај за стационарно лекувано лице 2005 607 671 727

 13 Пријава за породување 388 145 140 103

 14 Пријава за абортус 47 16 14 17

  ВКУПНО 4539 1202 1367 1970
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Табела 7

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции од ЦЈЗ 
во ИЈЗ со податоци 

по месеци  во 
тековната година 

(2016)

по месеци

Д
ек

ем
вр

и 
20

15

Ја
ну

ар
и

Ф
ев

ру
ар

и

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 208 68 83 57

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 1132 368 390 374

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето -  
обр.бр.МЗС - 03

289 110 112 67

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција -  
обр. бр. МЗС - 04

59 30 22 7

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 181 75 60 46

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности -  
обр.бр.МЗС - 06

28 10 13 5 

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0      

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0      

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 1 1    

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 27 10 3 14

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0      

12 Извештај за стационарно лекувано лице не се доставуваат до ИЈЗ

 13 Пријава за породување не се доставуваат до ИЈЗ

 14 Пријава за абортус не се доставуваат до ИЈЗ

  ВКУПНО 1925 672 683 570
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Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции од ЦЈЗ во 
ИЈЗ со податоци по 

месеци  во тековната 
година (2016)

по месеци

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 157 55 47 55

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 856 306 250 300

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.
бр.МЗС - 03

209 68 76 65

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. 
МЗС - 04

18 16 2

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 182 65 69 48

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.
бр.МЗС - 06

19 4 8 7 

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или 
оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0      

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0      

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 4 3   1 

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 42 30 6 6

           

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0      

12 Извештај за стационарно лекувано лице не се доставуваат до ИЈЗ

 13 Пријава за породување не се доставуваат до ИЈЗ

 14 Пријава за абортус не се доставуваат до ИЈЗ

  ВКУПНО 1487 547 458 482
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Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции 
од ЦЈЗ во ИЈЗ 
со податоци 

по месеци  во 
тековната година 

(2016)

по месеци

Ју
ни

Ју
ли

А
вг

ус
т

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 115 48 39 28

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 885 313 364 208

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 
03

155 66 61 28

4 Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04 10 8 1 1

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 118 46 46 26

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.
бр.МЗС - 06

13 2 6 5

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или оштетено 
од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0      

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0      

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 0    

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 20 15 5

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0      

12 Извештај за стационарно лекувано лице не се доставуваат до ИЈЗ

 13 Пријава за породување не се доставуваат до ИЈЗ

 14 Пријава за абортус не се доставуваат до ИЈЗ

  ВКУПНО 1316 498 522 296
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА  
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Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 

евиденции 
од ЦЈЗ во ИЈЗ 
со податоци 

по месеци  во 
тековната година 

(2016)

по месеци

Се
пт

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Н
ое

м
вр

и

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 145 48 27 70

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 1534 284 431 819

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС 
- 03

213 48 50 115

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 
04

11 0 3 8

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 151 41 28 82

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.
бр.МЗС - 06

23 5 2 16

7
Пријава на професиона лна болест и на лице заб олено или оштетено 
од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0  0  0  0

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 0  0  0  0

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 0 0  0  0

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 22 8 1 13

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0  0  0  0

12 Извештај за стационарно лекувано лице не се доставуваат до ИЈЗ

 13 Пријава за породување не се доставуваат до ИЈЗ

 14 Пријава за абортус не се доставуваат до ИЈЗ

  ВКУПНО 2099 434 542 1123

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА

Здравствена статистика и информатика

Одделението за социјална медицина при Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) - Струмица на 
територијата на Струмичкиот регион, кој ги опфаќа 4-те општини (Василево, Босилово, 
Ново Село и Валандово) и градот Струмица, во текот на 2016 година, ги реализира 
следните програмски задачи и активности во социјално-медицинската дејност со 
здравствена статистика а во согласност со Националната годишна програма за јавно 
здравје во РМ за 2016 година:

1. Во Одделението за социјална медицина при ЦЈЗ-Струмица (1) од здравствените 
установи на територијата на Центарот се прибрани, (2) контролирани (со логичка 
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и математичка контрола), (3) внесени на соодветни компјутерски апликации и 
програми, (4) повторно контролирани во облик на излезни извештаи и (5) на тој 
начин обработени збирни и индивидуални здравствено-статистички извештаи 
кои се однесуваат на кадарот, обемот на извршената работа и утврдениот 
морбидитет во примарната здравствена заштита и регистрираниот морбидитет 
и морталитет во болничката дејност во секундарната здравствена заштита, во 
број прикажан подолу, специфицирано според дејноста и службите, во табеларен 
преглед. 

Табела 1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ  
Број на вкупно доставени збирни 

извештаи за кадар и посети од ЗУ во 
ЦЈЗ во 2016 година 

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 1000

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 192

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 32

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 48

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина 
(образец 3-04-60)

32

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 32

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 
3-06-60)

/

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 8

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 16

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 
3-09-60)

1 450

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 4

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) /

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 8

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба 
(образец 3-15-60)

/

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 40

Извештај на службата за болничко – стационарно лекување (образец 3-21-60) 8

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството 
(образец 3-00-60)

270

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) /

ВКУПНО 3 140
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Табела 2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ
Број на вкупно доставени збирни 

извештаи за утврдени заболувања и 
состојби од ЗУ во ЦЈЗ во 2016 година

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 500

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 16

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 24

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина 
(образец 3-04-60)

16

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 16

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 
3-09-60)

660

ВКУПНО 1 232

Табела 6

Ред.
бр.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ
Број на  вкупно доставени 

индивидуални евиденции од ЗУ во 
ЦЈЗ  во III квартал 2016 година

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 45

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 85

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС 
- 03

8

4
Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 
04

30

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 /

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.
бр.МЗС - 06

/

7
Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено 
од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

/

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08 /

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09 /

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 /

   

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) /

12 Извештај за стационарно лекувано лице 7 462

 13 Пријава за породување 1 282

 14 Пријава за абортус 486

  ВКУПНО 9 398
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ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА

Здравствена статистика и информатика

Социјално-медицинската дејност врз основа на Законот за здравствена заштита, 
Програмите за статистички истражувања од интерес за Републиката, Законот за 
евиденција од областа на здравството и други прописи, ја следи здравствената состојба 
на населението, прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од здравствена 
статитика.

Спроведувањето на оваа задача е регулирано со повеќе законски прописи, посебно со 
Законот за здравствена заштита на населението и Законот за евиденции во областа на 
здравството, и тоа представува перманентна активност на вработените во социјално-
медицинската дејност во Центарот за јавно здравје - Битола

Оваа задача се спроведува со прибирање на:

 Ņ збирни извештаи за сите дејности (општа медицина, здравствена заштита на деца, 
училишни деца и младина, жени и.т н ) од сите здравствени установи на подрачјето 
на Центарот ( јавни и приватни )  во кои се содржани податоци за работата, кадарот 
и утврдените заболувања и состојби, во секоја од овие дејности од  здравствената 
заштита; 

 Ņ индивидуални извештаи: Извештај за стационарно лекувано лице, Пријава за 
породување, Пријава за абортус, Пријава за несреќа на работа.

 Ņ пријави за масовни незаразни заболувања: Пријава за малигна неоплазма, Пријава 
за шеќерна болест, Пријава за исхемични заболувања на срцето, Пријава за бубрежна 
инсуфициенција, Пријава за психози, Пријава за алкохолизам и други зависности, 
Пријава за професионално заболување, Пријава за интоксикација, Пријава за 
сообраќаен  трауматизам.

После прибирањето на наведените збирни извештаи, индивидуални статистички 
извештаи и пријави за масовни незаразни заболувања од сите здравствени установи  
на подрачјето на Центарот во определен рок, се врши понатамошна нивна статистичка 
обработка и анализа.

Реализацијата на оваа обработка опфаќа:

 Ņ следење на комплетноста на доставените извештаи и пријави од здравствените 
установи и дејности од примарната, специјалистичко-консултативната и  болничката 
здравствена заштита, вршење на логичка и математичка контрола на податоците и 
корекција на пропустите и недостатоците во нив;

 Ņ компјутерски внес и автоматска обработка на податоците од збирните извештаи, 
индивидуалните извештаи и пријавите за масовни незаразни заболувања од сите 
здравствени установи  на подрачјето на Центарот;

 Ņ анализа на здравствено-статистичките податоци и изготвување на збирни тромесечни, 
полугодишни и годишни извештаи посебно по дејности, здравствени установи, 
општини и збирно за сите здравствени установи на подрачјето на Центарот, и нивно 
доставување во предвидени рокови до ИЈЗ-Скопје;

 Ņ Внесување на податоците од пријавите за масовни незаразни заболувања во посебни 
евиденциони книги и водење на такви книги за сите масовни незаразни заболувања 
согласно Законот за евиденции во областа на задравството.

 Ņ давање стручно-методолошка помош на здравствените работници за водењето 
на медицинската документација и евиденција, изготвувањето извештаи и 
правилната примена на X Ревизија од МКБ. Оваа активност се врши при доаѓање на 
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заинтересираните здрацствени работници во одделението и преку вршење увиди во 
здравствените установи и медицинските единици на терен.

 Ņ обработка и давање на здравствено-статистички податоци по барање на 
заинтересирани органи, установи и поединци согласно законските прописи.

 Ņ Обемот на работа посебно за разлика од порано е зголемен во обработката на 
извештаите и податоците доставени од дејностите во примарната здравствена 
заштита поради барањата и  воведување на нова медицинска евиденција за утврдените 
заболувања и состојби   по пол и возраст, со голем број  на возрасни групации, потоа 
посебната обработка и  прикажување на податоците за град, село, од село во град 
и сето тоа по дејности, по здравствени установи, по општини и вкупно за целото 
подраче на Центарот. 
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1.Прибирање и обработка на збирни 
извештаи по здравствени дејности:                                                                                                                                        
          

Бр. на извештаи  од здравствени  организации 

 Битола Кичево Ресен
Демир 
Хисар

Вкупно тромесечни тромесечни тромесечни тромесечни

  Општа медицина 3236 1968 676 380 212

а,Приватн здр. установи 3080 1876 644 364 196

б.Јавно здравствен установи 156 92 32 16 16

Медицина на труд 56 28 28   

 Здрав. заштита на предучилишни деца 1372 728 476 112 56

а,Приватн здр. установи 1260 700 448 84 28

б.Јавно здравствен установи 112 28 28 28 28

  Здрав.заштита на училишни деца 2030 1048 516 362 104

  а.Здрав.заштита на училишни деца(приватни 
ординации)  

1854 952 476 342 84

 б. Здрав.заштита на училишни деца(превентива) 176 96 40 20 20

Здравствена заштита на жените(приватни 
ординации)

280 112 84 56 28

 Здрав. заштита од белод.заб.и ТБЦ 56 28 28   

Забоздравствена заштита 3500 2744 476 168 112

а.Забоздравствена заштита(превентива) 20 20    

б.Забоздравствена заштита(опшествени 
ординации)

112 56 56   

в.Забоздравствена заштита(приватни ординации) 3368 2668 420 168 112

Здравствено воспитување 16 4 4 4 4

Болничко-стационарна дејност итн. 400 320 48 16 16

Кожно-венеричен диспанзер 28 28    

Сл. за рехабилитација 14 14
 

  

Сл. за ментално здравје 14 14    

Специјалистичко - консултативна дејн. 816 816 20 20 20

а.Опшествени ординации 760 700 20 20 20

б.Приватни ординации 56 56    

Трансфузиологија 28 14 14   

 Клиничка и хемиска  лабораторија 136 80    

а. Клиничка и хемиска  лабора.(опшествени) 80 32 32 8 8

 б.Клиничка и хемиска  лабора.(приватни) 56 48   8  

Поливалентна патронажа 40 8 16 8 8

Микробиологија 24 8 8 8  

животни намирници 8 8      

2. Број на посетени медицински единици 
- пунктови (опфатеност) на терен со цел за 
инструктажа за водење на збирните извештаи

42 32 8 4 4
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3. Изготвени тримесечни, 
шестмесечни и годишни 
извештаи според дадените

Збирни  извештајни  обрасци         

Вкупно Битола Кичево Ресен Д. Хисар
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  Општа медицина 1424 712 356 856 428 214 292 146 73 168 84 42 108 54 27

а,Приватн здр. установи 1332 666 333 804 402 201 276 138 69 156 78 39 96 48 24

б.Јавно здравствен установи 92 46 23 52 26 13 16 8 4 12 6 3 12 6 3

Медицина на труд 24 12 6 12 6 3 12 6 3            

 Здрав. заштита на предучилишни 
деца

588 294 147 312 156 78 204 102 51 48 24 12 24 12 6

а,Приватн здр. установи 540 270 135 300 150 75 192 96 48 36 18 9 12 6 3

б.Јавно здравствен установи 48 24 12 12 6 3 12 6 3 12 6 3 12 6 3

Здрав.заштита на училишни деца 948 432 216 480 210 105 234 108 54 183 90 45 51 24 12

  а.Здрав.заштита на училишни 
деца(приватни ординации)  

816 408 204 408 204 102 204 102 51 168 84 42 36 18 9

 б. Здрав.заштита на училишни 
деца(превентива)

132 24 12 72 6 3 30 6 3 15 6 3 15 6 3

Здравствена заштита на 
жените(приватни ординации)

120 60 30 48 24 12 36 18 9 24 12 6 12 6 3

 Здрав. заштита од белод.заб.и ТБЦ 24 12 6 12 6 3 12 6 3 15 6 3 15 6 3

Забоздравствена заштита 1452 726 363 1128 564 282 204 102 51 72 36 18 48 24 12

а.Забоздравствена 
заштита(превентива)

12 6 3 12 6 3          

б.Забоздравствена 
заштита(опшествени ординации)

48 24 12 24 12 6 24 12 6            

в.Забоздравствена 
заштита(приватни ординации)

1392 696 348 1092 546 273 180 90 45 72 36 18 48 24 12

Здравствено воспитување 17 9 5 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Болничко-стационарна дејност итн. 112 56 28 80 40 20 24 12 6 4 2 1 4 2 1

Кожно-венеричен диспанзер 12 6 3 12 6 3          

Сл. за рехабилитација 8 4 2 8 4 2          

Сл. за ментално здравје 8 4 2 8 4 2          

Специјалистичко - консултативна 
дејн.

380 190 95 280 140 70 40 20 10 40 20 10 20 10 5

Трансфузиологија 12 6 3 8 4 2 4 2 1       

 Клиничка и хемиска  лабораторија 40 20 10 20 10 5 8 4 2 8 4 2 4 2 1

 Клиничка и хемиска  лабора.
(опшествени)

24 12 6 8 4 2 8 4 2 4 2 1 4 2 1

 Клиничка и хемиска  лабора.
(приватни)

16 8 4 12 6 3    4 2 1    

Поливалентна патронажа 20 10 5 4 2 1 8 4 2 4 2 1 4 2 1

Специјалистички сл. приватни 
ординации

24 12 6 24 12 6          
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4. Прибирање и  контролирање на индивидуални извештајни образци: Вкупно

- Извештај за стационарно лекувано лице 29086

-  Пријави за породувања 1767

-  Пријави за абортус 442

-Пријави за несреќи на работа 381

Вкупно 31676

5.  Прибирање, контрола и евидентирање на пријавите за масовни  незаразни заболувања и 
тоа:

Вкупно

Образец МЗС-02 5315

Образец МЗС-03 1885

Образец МЗС-04 207

Образец МЗС-05 1377

Образец МЗС- О6 271

Образец МЗС- О7 202

Образец МЗС- О8

Образец МЗС-09 12

Образец МЗС-10 42

Образец бр. 3-35-86 1666

Вкупно 10977

6. Број на посети со инструктажа во врска со пропустите кај индивидуалните извештаи 45
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ПРИЛОГ : ТАБЕЛИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА СОГЛАСНО УПАТСТВОТО

Табела 1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 
Број на вкупно доставени 

збирни извештаи од ЗУ во ЦЈЗ 
во тековната година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 769

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 520

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 40

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 392

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина 
(образец 3-04-60)

496

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 104

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-
60)

16

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 8

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 8

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 1096

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 40

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 40

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба 
(образец 3-15-60)

4

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 36

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 32

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството 
(образец 3-00-60)

3472

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8

ВКУПНО 7080
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Табела 1.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

% на опфат на вкупно 
доставените збирни 

извештаи од ЗУ во ЦЈЗ  во 
тековната година (2016) 
со извршена логична и 

математичка контрола на 
податоците

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 100.0

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 100.0

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
3-04-60)

100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 100.0

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 100.0

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 100.0

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 100.0

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 100.0

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 100.0

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 100.0

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 100.0

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 
3-15-60)

100.0

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 100.0

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 100.0

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

100.0

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 0.0

ВКУПНО 100.0
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Табела 1.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно доставени 
збирни извештаи од ЗУ во 
ЦЈЗ  во тековната година 
(2016) со извршен внес на 
податоците во соодветни 
апликативни софтверски 

програми

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 769

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 520

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 40

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 392

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
3-04-60)

496

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 104

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 16

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 8

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 8

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 1096

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 40

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 40

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 
3-15-60)

4

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 36

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 32

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

3472

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8

ВКУПНО 7080
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ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на вкупно 
доставени збирни 

извештаи за кадар и 
посети од ЗУ во ЦЈЗ во 

тековната година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 192

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 260

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 10

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 98

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
3-04-60)

124

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 26

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 8

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 4

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 4

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 274

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 4

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 20

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 36

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 
3-15-60)

2

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 18

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 16

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

1736

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 4

ВКУПНО 2836
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Табела 2.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

% на опфат на вкупно 
доставените збирни 
извештаи за кадар и 

посети од ЗУ во ЦЈЗ  во 
тековната година (2016) 
со извршена логична и 

математичка контрола на 
податоците

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 100.0

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 100.0

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
3-04-60)

100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 100.0

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 100.0

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 100.0

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 100.0

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 100.0

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 100.0

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 100.0

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 100.0

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 
3-15-60)

100.0

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 100.0

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 100.0

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

0.0

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 0.0

ВКУПНО 100.0
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Табела 2.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на вкупно доставени 
збирни извештаи за 

кадар и посети од ЗУ во 
ЦЈЗ  во тековната година 
(2016) со извршен внес на 
податоците во соодветни 
апликативни софтверски 

програми

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 192

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 260

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 10

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 98

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
3-04-60)

124

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 26

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 8

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 4

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 4

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 274

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 4

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 20

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 36

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 
3-15-60)

2

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 18

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 16

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

1736

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 4

ВКУПНО 2836
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Табела 2.3

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на доставени 
годишни збирни 

извештаи за кадар 
и посети од ЗУ во 

ЦЈЗ со  податоци за 
претходната година 
(2015) во тековната 

година (2016)

Број на доставени 
збирни извештаи за 
кадар и посети од ЗУ 
во ЦЈЗ со  податоци 
за IV тромесечие за 
претходната година 
(2015) во тековната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 384 96

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 520 130

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 20 5

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 
3-03-60)

196 49

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и 
младина (образец 3-04-60)

248 62

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 
3-05-60)

52 13

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза 
(образец 3-06-60)

16 4

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-
60)

8 2

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 8 2

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(образец 3-09-60)

548 137

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 2

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 40 10

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72 18

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

4 1

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-
60)

36 9

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

32 8

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)

3472 868

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8 2

ВКУПНО 5672 1418
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Табела 2.4

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

% на опфат на 
доставените годишни 

збирни извештаи за 
кадар и посети од ЗУ 

во ЦЈЗ со  податоци за 
претходната година 
(2015) во тековната 

година (2016) со 
извршена логична и 

математичка контрола 
на податоците

% на опфат на 
доставените збирни 
извештаи за кадар 
и посети од ЗУ во 

ЦЈЗ со  податоци за 
IV тромесечие за 

претходната година 
(2015) во тековната 

година (2016) со 
извршена логична и 

математичка контрола 
на податоците

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 100.0 100.0

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 100.0 100.0

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 100.0 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 
3-03-60)

100.0 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца 
и младина (образец 3-04-60)

100.0 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 
3-05-60)

100.0 100.0

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

100.0 100.0

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-
60)

100.0 100.0

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 100.0 100.0

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(образец 3-09-60)

100.0 100.0

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 100.0 100.0

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 100.0 100.0

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 100.0 100.0

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

100.0 100.0

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-
60)

100.0 100.0

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

100.0 100.0

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)

100,0 100.0

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 100.0 100.0

ВКУПНО 100,0 100.0
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Табела 2.5

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на доставени 
годишни збирни 

извештаи за кадар 
и посети од ЗУ во 
ЦЈЗ со  податоци 
за претходната 

година (2015)  во 
тековната година 
(2016) со извршен 

внес на податоците 
во соодветни 
апликативни 

софтверски програми

Број на доставени 
збирни извештаи за 
кадар и посети од ЗУ 
во ЦЈЗ со  податоци 

за IV тромесечие 
за претходната 

година (2015)  во 
тековната година 
(2016) со извршен 

внес на податоците 
во соодветни 
апликативни 

софтверски програми

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 384 96

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 520 130

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 20 5

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 
3-03-60)

196 49

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и 
младина (образец 3-04-60)

248 62

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 
3-05-60)

52 13

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза 
(образец 3-06-60)

16 4

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец  
3-07-60)

8 2

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 8 2

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите 
(образец 3-09-60)

548 137

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 8 2

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 40 10

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 72 18

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за 
општа употреба (образец 3-15-60)

4 1

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец  
3-17-60)

36 9

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување 
(образец 3-21-60)

32 8

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на 
здравството (образец 3-00-60)

3472 868

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8 2

ВКУПНО 5672 1418
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Табела 2.6

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на доставени 
збирни извештаи 
за кадар и посети 

од ЗУ во ЦЈЗ со  
податоци за I 
тромесечие за 

тековната година 
(2016) во тековната 

година (2016)

Број на доставени 
збирни извештаи 
за кадар и посети 

од ЗУ во ЦЈЗ со  
податоци за II 
тромесечие за 

тековната година 
(2016) во тековната 

година (2016)

Број на доставени 
збирни извештаи 
за кадар и посети 

од ЗУ во ЦЈЗ со  
податоци за III 
тромесечие за 

тековната година 
(2016) во тековната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60)

96 96 96

Извештај на специјалистичките служби образец 
(3-01s-60)

130 130 130

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

5 5 5

Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60)

49 49 49

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

62 62 62

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60)

13 13 13

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

4 4 4

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60)

2 2 2

Извештај на службата за рехабилитација (образец 
3-08-60)

2 2 2

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60)

137 137 137

Извештај на службата за трансфузија (образец 
3-10-60)

2 2 2

Извештај за здравствено просветување (образец 
3-13-60)

10 10 10

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 18 18 18

Извештај за здравствена исправност на храна и 
предмети за општа употреба (образец 3-15-60)

1 1 1

Извештај на службата за поливалентна 
патронажа (образец 3-17-60)

9 9 9

Извештај на службата за болничко - стационарно 
лекување (образец 3-21-60)

8 8 8

Извешај за организационата структура и кадарот 
во областа на здравството (образец 3-00-60)

868 868 868

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 2 2 2

ВКУПНО 1418 1418 1418
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Табела 3

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на вкупно 
доставени збирни 

извештаи за 
утврдени заболува-
ња и состојби од ЗУ 
во ЦЈЗ во тековната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 384

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 20

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 196

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 248

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 52

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 548

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 384

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 20

ВКУПНО 1852
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Табела 3.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

% на опфат на вкупно 
доставени збирни 

изве-штаи за утврдени 
забо-лувања и 

состојби од ЗУ во ЦЈЗ  
во тековната година 
(2016) со изврше-на 

логична и математи-
чка контрола на 

податоците

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 100.0

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)  

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец  
3-04-60)

100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 100.0

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 100.0

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 100.0

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 100.0

ВКУПНО 100.0
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                                                                                                                                                                   Табела 3.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на вкупно доста-
вени збирни извештаи 
за утврдени заболува-
ња и состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ  во тековната год-
ина (2016) со извршен 
внес на податоците во 
соодветни апликатив-

ни софтверски 
програми

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 384

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 20

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 196

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 
 3-04-60)

248

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 52

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 548

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 384

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 20

ВКУПНО 1852
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Табела 3.3

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на доставени 
збирни извештаи 

за утврдени 
заболувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци 
за IV тромесечие 
за претходната 
година (2015) во 

тековната година 
(2016)

% на опфат на 
доставените 

збирни извештаи 
за заболувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци за 

IV тромесечие за 
претходната година 
(2015)  во тековната 

година (2016) со 
извршена логична 

и математичка 
контрола на 
податоците

Број на доставени 
збирни извештаи за 

утврдени заболувања 
и состојби од ЗУ во 

ЦЈЗ со податоци 
за IV тро-месечие 

за претхдната 
година (2015)  во 

тековната година 
(2016) со извршен 

внес на податоците 
во соодветни 
апликативни 
софтверски 

програми

Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60)

96 100.0 96

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

 5    5

Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60)

49 100.0 49

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

62 100.0 62

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60)

13 100.0 13

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60)

137 100.0 137

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

1 1

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60)

1
1

1

ВКУПНО 364 71 364
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Табела 3.4

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на доставени 
збирни извештаи 

за утврдени 
забо-лувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци 

за I тромесечие за 
тековната година 
(206) во тековната 

година (2016)

Број на доставени 
збирни извештаи 

за утврдени 
заболувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци 

за II тромесечие за 
тековната година 

(2016) во тековната 
година (2016)

Број на доставени 
збирни извештаи 

за утврдени 
заболувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци за 
III тромесечие за 
тековната година 

(2016) во тековната 
година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60)

96 96 96

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

 5  5  5

Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60)

49 49 49

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

62 62 62

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60)

13 13 13

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60)

137 137 137

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

1 1 1

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60)

1 1 1

ВКУПНО 364 719 364
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Табела 3.5

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

% на опфат на 
доставените 

збирни извештаи 
за утвр дени 

заболувања и 
состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со  податоци 

за I тромесечие за 
теков-ната година 

(2016)  во тековната 
година (2016) со 

извршена логична 
и математичка 

контрола на 
податоците

% на опфат на 
доставените 

збирни извештаи 
за утврде-ни 

заболувања и сос-
тојби од ЗУ во ЦЈЗ 

со  податоци за 
II троме-сечие за 
тековната година 

(2016)  во тек-овната 
година (2016) со 

извршена логична 
и математичка 

контрола на 
податоците

% на опфат на 
доставените 

збирни извештаи 
за утврде-ни 
заболувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со  податоци за 
III тро-месечие за 
тековната година 

(2016)  во тек-овната 
година (2016) со 

извршена логична 
и  и математичка 

контрола на 
податоците

Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60)

100.0 100.0 100.0

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

     

Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60)

100.0 100.0 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

100.0 100.0 100.0

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60)

100.0 100.0 100.0

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60)

100.0 100.0 100.0

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

100.0 100.0 100.0

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60)

100.0 100.0 100.0

ВКУПНО 100.0 100.0 100.0
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Табела 3.6

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на  доставени 
збирни извештаи 

за утврдени 
заболу-вања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци 

за I тромесечие за 
тековната година 

(2016) во тековната 
година (2016) со 

извршен внес 
на податоците 
во соодветни 
апликативни 
софтверски 

програми

Број на  доставени 
збирни извештаи за 
утврдени заболува-
ња и состојби од ЗУ 
во ЦЈЗ со податоци 
за II тромесечие за 
тековната година 

(2016)  во тековната 
година (2016) со 

извршен внес 
на податоците 
во соодветни 
апликативни 
софтверски 

програми

Број на  доставени 
збирни извештаи 

за утврдени 
заболувања и 

состојби од ЗУ во 
ЦЈЗ со податоци 
за III тромесечие 

за тековната 
година (2016)  во 

тековната година 
(2016) со извршен 

внес на податоците 
во соодветни 
апликативни 
софтверски 

програми

Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60)

96 96 96

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

 5  5  5

Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60)

49 49 49

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

62 62 62

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60)

13 13 13

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60)

137 137 137

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

1 1 1

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60)

1 1 1

ВКУПНО 364 719 364
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Табела 4

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
изготвени збирни 

извештаи во ЦЈЗ  во 
тековната година 

(2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 2624

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 944

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 164

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 1460

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 1772

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 452

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 80

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 32

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 16

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 2124

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 28

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 124

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 220

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 3-15-60) 16

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 112

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 100

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60) 8256

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8

ВКУПНО 18532
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Табела 4.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на вкупно 
изготвени збирни 
извештаи за кадар 
и посети во ЦЈЗ во 
тековната година 

(2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 1312

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 472

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 82

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 730

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 886

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 226

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 40

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 16

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 8

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 1062

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 14

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 62

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 110

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 3-15-60) 8

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 56

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 50

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60) 4128

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 4

ВКУПНО 9266
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Табела 4.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на изготвени 
годишни збирни 

извештаи за 
кадар и посети во 
ЦЈЗ со податоци 
за претходната 
година (2016) во 

тековната година 
(2016)

Број на изготвени 
полугодишни 

збирни извештаи 
за кадар и 

посети во ЦЈЗ  
со податоци за 
II полугодие за 

претходната 
година (2015) во 

тековната година 
(2016)

Број на изготвени  
тромесечни 

збирни извештаи 
за кадар и 

посети во ЦЈЗ 
со податоци за 
IV тромесечие 
за претходната 

година (2015)  во 
тековната година 

(2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец 
(3-01-60)

2624 1312 656

Извештај на специјалистичките служби образец  
(3-01s-60)

944 472 236

Извештај на службата за медицина на труд (образец 
3-02-60)

164 82 41

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

1460 730 365

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

1772 886 443

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

452 226 113

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

80 40 20

Извештај на службата за кожно венерични болести 
(образец 3-07-60)

32 16 8

Извештај на службата за рехабилитација (образец 
3-08-60)

16 8 4

Извештај на службата за заштита и лекување на устата 
и забите (образец 3-09-60)

2124 1062 531

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 28 14 7

Извештај за здравствено просветување (образец  
3-13-60)

124 62 31

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 220 110 55

Извештај за здравствена исправност на храна и 
предмети за општа употреба (образец 3-15-60)

16 8 4

Извештај на службата за поливалентна патронажа 
(образец 3-17-60)

112 56 28

Извештај на службата за болничко - стационарно 
лекување (образец 3-21-60)

100 50 25

Извешај за организационата структура и кадарот во 
областа на здравството (образец 3-00-60)

8256 4128 2064

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8 4 2

ВКУПНО 18532 9266 4633
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Табела 4.3

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на изгот-
вени  полугоди-

шни збирни 
изв-ештаи 
за кадар и 

посети во ЦЈЗ 
со податоци  

за I полугодие 
за тековната 

годи-на (2016) 
во теко-вната 
година (2016)

Број на изгот-
вени  збирни 
извештаи за 

кадар и посети 
во ЦЈЗ со 

податоци за 
I тромесечие 
за тековната 
година (2016)  
во тековната 
година (2016)

Број на изгот-
вени  збирни 
извештаи за 

кадар и посети 
во ЦЈЗ со 

податоци за 
II тромесечие 
за тековната 
година (2016)  
во тековната 
година (2016)

Број на изгот-
вени  збирни 
извештаи за 

кадар и посети 
во ЦЈЗ  со 

податоци за 
III тромесечие 
за тековната 
година (2016) 
во тековната 
година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60)

1312 656 656 656

Извештај на специјалистичките служби 
образец (3-01s-60)

472 236 236 236

Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60)

82 41 41 41

Извештај на службата за здравствена 
заштита на деца (образец 3-03-60)

730 365 365 365

Извештај на службата за здравствена 
заштита на училишни деца и младина 
(образец 3-04-60)

886 443 443 443

Извештај на службата за здравствена 
заштита на жени (образец 3-05-60)

226 113 113 113

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60)

40 20 20 20

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60)

16 8 8 8

Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60)

8 4 4 4

Извештај на службата за заштита и лекување 
на устата и забите (образец 3-09-60)

1062 1062 1062 1062

Извештај на службата за трансфузија 
(образец 3-10-60)

14 7 7 7

Извештај за здравствено просветување 
(образец 3-13-60)

62 31 31 31

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 110 55 55 55

Извештај за здравствена исправност на 
храна и предмети за општа употреба  
(образец 3-15-60)

8 4 4 4

Извештај на службата за поливалентна 
патронажа (образец 3-17-60)

56 28 28 28

Извештај на службата за болничко - 
стационарно лекување (образец 3-21-60)

50 25 25 25

Извешај за организационата структура и 
кадарот во областа на здравството (образец 
3-00-60)

4128 2064 2064 2064

Извештај за несреќи на работа  
(образец  ИПС)

4 2 2 2

ВКУПНО 9266 5164 5164 5164
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Табела 4.4

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на вкупно 
изготвени 

збирни извештаи 
за утврдени 

заболувања и 
состојби во ЦЈЗ  во 
тековната година 

(2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60)
656

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)
41

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)
365

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)
443

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)
113

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)  69

ВКУПНО 1687
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Табела 4.5

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на изготвени  
збирни извештаи 

за утврдени 
заболувања и 

состојби во ЦЈЗ 
со податоци  за 
II полугодие за 

претходната година 
(2015) во тековната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 2624

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 164

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 1460

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 1772

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 452

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 276

ВКУПНО 6748



453институт за јавно здравје на република македонија

Табела 4.6

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на изготвени  
збирни извештаи 

за утврдени 
заболувања и 

состојби во ЦЈЗ 
со пода-тоци  за 
I полугодие за 

тековната (2016) во 
тековната година 

(2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 2624

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 164

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 1460

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 1772

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 452

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 276

ВКУПНО 6748
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Табела 5

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на вкупно 
доста-вени збирни 
извештаи од ЦЈЗ во 

ИЈЗ во тековната 
година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 2624

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 944

Извештај на службата за медицина на труд (образец  3-02-60) 164

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 1460

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 1772

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 452

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 80

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец   3-07-60) 32

Извештај на службата за рехабилитација   (образец 3-08-60) 16

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 2124

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 28

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 124

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 220

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба                         
(образец 3-15-60)

16

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 112

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 100

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60) 8256

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 8

ВКУПНО 18532
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Табела 5.1

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на вкупно 
доста-вени збирни 
извештаи за кадар 
и посети од ЦЈЗ во 
ИЈЗ во теков-ната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 656

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60) 236

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60) 41

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 365

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60) 443

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 113

Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 20

Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60) 8

Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60) 4

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 1062

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 7

Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60) 31

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 55

Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 3-15-60) 4

Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60) 28

Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60) 25

Извешај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60) 2064

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 2

ВКУПНО 5164
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Табела 5.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

Број на доставени 
годишни збирни 

извештаи за кадар 
и посети од ЦЈЗ во 
ИЈЗ со пдатоци за 

претходната (2015) 
во тековната 
година (2016)

Број на доставени 
збирни извештаи 
за кадар и посети 

од ЦЈЗ во ИЈЗ 
со пдатоци за 

II полугодие за 
претходната 

година (2015)  во 
тековната година 

(2016)

Број на доставени 
збирни извештаи 
за кадар и посети 

од ЦЈЗ во ИЈЗ 
со  податоци за 
IV тромесечие 
за претходната 

година (2015)  во 
тековната година 

(2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец 
(3-01-60)

1312 656 656

Извештај на специјалистичките служби образец  
(3-01s-60)

472 236 236

Извештај на службата за медицина на труд (образец 
3-02-60)

82 41 41

Извештај на службата за здравствена заштита на деца 
(образец 3-03-60)

730 365 365

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60)

886 443 443

Извештај на службата за здравствена заштита на жени 
(образец 3-05-60)

226 113 113

Извештај за работата на службата за градни болести и 
туберкулоза (образец 3-06-60)

40 20 20

Извештај на службата за кожно венерични болести 
(образец 3-07-60)

16 8 8

Извештај на службата за рехабилитација (образец 
3-08-60)

8 4 4

Извештај на службата за заштита и лекување на устата 
и забите (образец 3-09-60)

1062 1062 1062

Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60) 14 7 7

Извештај за здравствено просветување (образец  
3-13-60)

62 31 31

Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 110 55 55

Извештај за здравствена исправност на храна и 
предмети за општа употреба (образец 3-15-60)

8 4 4

Извештај на службата за поливалентна патронажа 
(образец 3-17-60)

56 28 28

Извештај на службата за болничко - стационарно 
лекување (образец 3-21-60)

50 25 25

Извешај за организационата структура и кадарот во 
областа на здравството (образец 3-00-60)

4128 2064 2064

Извештај за несреќи на работа (образец  ИПС) 4 2 2

ВКУПНО 10328 5164 5164
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Табела 5.3

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на доставени  
зби-рни извештаи за 
утврдени заболувања 

и состојби од ЦЈЗ 
во ИЈЗ со податоци 
за II полугодие за 

претходната година 
(2015) во тековната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 1312

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)  82

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 730

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец  
3-04-60)

886

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 226

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 138

ВКУПНО 3374
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Табела 5.4

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА И СОСТОЈБИ

Број на доставени 
зби-рни извештаи за 

утврде-ни заболувања 
и состој-би од ЦЈЗ 
во ИЈЗ со пда-тоци 
за I полугодие за 

тековната година 
(2016) во тековната 

година (2016)

Извештај на службата за општа медицина  образец (3-01-60) 1312

Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)  82

Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60) 730

Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец  
3-04-60)

886

Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60) 226

Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60) 138

ВКУПНО 3374
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Табела 6

Ре
д.

бр
.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на  вкупно 
доставени 

индивидуални 
евиденции од 
ЗУ во ЦЈЗ  во 

тековната 
година (2016)

% на опфат 
на вкупно 

доставените 
индивидуални 

евиденции од ЗУ во 
ЦЈЗ во тековната 
година (2016) со 

извршена логична 
контрола на  
податоците

Број на вкупно 
доставени 

индивидуални 
евиденции од ЗУ во 

ЦЈЗ  во тековната 
година (2016) со 

извршен внес 
на податоците 
во соодветни 
апликативни 
софтверски 

програми

1
Пријава на малигна неоплазма -  
обр.бр.3-35-86

1590 100.0 1590

2
Индивидуален извештај за шеќерна болест - 
обр.бр.МЗС - 02

5088 100.0 5088

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест 
на срцето - обр.бр.МЗС - 03

1590 100.0 1590

4
Инвидуален извештај за бубрежна 
инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04

144 100.0 144

5
Индивидуален извештај за психози обр. бр. 
МЗС - 05

1530 100.0 1530

6

Индивидуален извештај за 

алкохолизам и други зависности -  
обр.бр.МЗС - 06

490 100.0 490

7
Пријава на професионална болест и на лице 
заболено или оштетено од професионална 
болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0.0

8
Индивидуален извештај за ревматска трска 
обр. бр. МЗС -  08

14 / 14

9
Индивидуален извештај  за интоксикација 
обр.бр. МЗС - 09

8 100.0 8

10
Индивидуален извештај за сообраќајна 
траума - обр.бр. МЗС-10

102 100.0 102

    10916   10916

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 0.0

12 Извештај за стационарно лекувано лице 29584 100.0 29584

 13 Пријава за породување 1767 100.0 1767

 14 Пријава за абортус 522 100.0 522

ВКУПНО 31873 100.0 31873
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Табела 6.1

Ре
д.

бр
.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на  
доставени 

индивидуални 
евиденции од 
ЗУ во ЦЈЗ  со 
податоци за 
претходната 

година 
(декември 2015) 

во тековната 
година (2016)

% на опфат на  
доставените 

индивидуални 
евиденции од ЗУ во 

ЦЈЗ  со податоци 
за претходната 

година (декември 
2015) во тековната 

година (2016 ) со 
извршена логична 

контрола на  
податоците

Број  на  доставени 
индивидуални 

евиденции од ЗУ во 
ЦЈЗ  со податоци 
за претходната 

година (декември 
2015) во тековната 

година (2016 ) со 
извршен внес 
на податоците 
во соодветни 
апликативни 
софтверски 

програми

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 75 100.0 75

2
Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.
бр.МЗС - 02

160 100.0 160

3
Индивидулен извештај  за исхемична болест на 
срцето - обр.бр.МЗС - 03

80 100.0 80

4
Инвидуален извештај за бубрежна 
инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04

/

5
Индивидуален извештај за психози  
обр. бр. МЗС - 05

30 100.0 30

6
Индивидуален извештај за алкохолизам и други 
зависности - обр.бр.МЗС - 06

50 100.0 50

7
Пријава на професионална болест и на лице 
заболено или оштетено од професионална 
болест обр.бр. МЗС 3-36-86

0.0

8
Индивидуален извештај за ревматска трска обр. 
бр. МЗС -  08

6 100 6

9
Индивидуален извештај  за интоксикација обр.
бр. МЗС - 09

/

10
Индивидуален извештај за сообраќајна траума - 
обр.бр. МЗС-10

35 100.0 35

    436   436
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Табела 6.2

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ 
ЕВИДЕНЦИИ

Број на 
доставени 

индивидуални 
евиденции 

од ЗУ во ЦЈЗ 
со податоци 
за тековната 

година 
(јануари-

ноември 2016) 
во тековната 
година (2016)

Ја
ну

ар
и 

Ф
ев

ру
ар

и

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

Ју
ни

Ју
ли

А
вг

ус
т

Се
пт

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Н
ое

м
вр

и

1
Пријава на малигна 
неоплазма - обр.бр.3-35-86

1652 100 220 140 200 250 180 0 200 160 77 125

2
Индивидуален извештај за 
шеќерна болест -  
обр.бр.МЗС - 02

4865 350 600 550 700 700 200 750 300 205 200 310

3
Индивидулен извештај  за 
исхемична болест на срцето - 
обр.бр.МЗС - 03

1835 140 200 150 350 400 160 0 250 0 35 150

4
Инвидуален извештај за 
бубрежна инсуфициен  ција - 
обр. бр. МЗС - 04

159 55 20 10 20 0 0 0 30 0 0 24

5
Индивидуален извештај за 
психози обр. бр. МЗС - 05

1185 0 250 100 120 150 140 0 160 0 130 135

6
Индивидуален извештај 
за алкохолизам и други 
зависности - обр.бр.МЗС – 06

199 0 33 6 30 30 30 0 0 0 30 40

7

Пријава на професиона 
лна болест и на лице заб 
олено или оштетено од 
професионална болест обр.
бр. МЗС 3-36-86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Индивидуален извештај за 
ревматска трска  
обр. бр. МЗС -  08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Индивидуален извештај  за 
интоксикација  
обр.бр. МЗС - 09

12 2 1 2 7

10
Индивидуален извештај за 
сообраќајна траума -  
обр.бр. МЗС-10

42 2 4 6 6 4 0 0 0 20

    9949 645 1325 958 1425 1538 716 754 940 365 479 804
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Табела 6.3

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ 
ЕВИДЕНЦИИ

% на опфат на  
доста вените 

индивидуални 
евиденции 

од ЗУ во ЦЈЗ 
со податоци 
за тековната 

година (јануари-
ноември 2016) 
во тековната 
година (2016) 
со извршена 

логична 
контрола на  
податоците

Ја
ну

ар
и 

Ф
ев

ру
ар

и

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

Ју
ни

Ју
ли

А
вг

ус
т

Се
пт

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Н
ое

м
вр

и

1
Пријава на малигна 
неоплазма - обр.бр.3-35-86

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2
Индивидуален извештај за 
шеќерна болест - обр.бр.МЗС 
- 02

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3
Индивидулен извештај  за 
исхемична болест на срцето 
- обр.бр.МЗС - 03

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4
Инвидуален извештај за 
бубрежна инсуфициенција - 
обр. бр. МЗС - 04

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

5
Индивидуален извештај за 
психози обр. бр. МЗС - 05

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

6
Индивидуален извештај за 
алкохолизам и други зави-
сности - обр.бр.МЗС - 06

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7

Пријава на професионална 
болест и на лице заболено 
или оштетено од 
професионална болест обр.
бр. МЗС 3-36-86

                       

8
Индивидуален извештај за 
ревматска трска обр. бр. 
МЗС -  08

                       

9
Индивидуален извештај  
за интоксикација обр.бр. 
МЗС - 09

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10
Индивидуален извештај за 
сообраќајна траума - обр.бр. 
МЗС-10

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Табела 6.4

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ 
ЕВИДЕНЦИИ

Број на 
доставени 

индивидуални 
евиденции 

од ЗУ во ЦЈЗ 
со податоци 
за тековната 

година (јануари-
ноември 2016) 
во тековната 

година (2016) со 
извршен внес 
на податоците 
во соод ветни 
апликативни 
софтверски 

програми
Ја

ну
ар

и 

Ф
ев

ру
ар

и

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

Ју
ни

Ју
ли

А
вг

ус
т

Се
пт

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Н
ое

м
вр

и

ЗА
БЕ

Л
ЕШ

К
А

1
Пријава на малигна неоп 
лазма - обр.бр.3-35-86

1652 100 220 140 200 250 180 0 200 160 77 125

са
м

о 
до

ст
ав

ен
и 

по
сл

е 
из

вр
ш

ен
а 

ст
ру

чн
а 

ко
нт

ро
ла

, б
ез

 в
не

с 
 н

ем
ам

е 
со

ф
тв

ер
ск

и 
пр

ог
ра

м
и

2
Индивидуален извештај за 
шеќерна болест -  
обр.бр.МЗС - 02

4865 350 600 550 700 700 200 750 300 205 200 310

3
Индивидулен извештај  за 
исхемична болест на срцето 
- обр.бр.МЗС - 03

1835 140 200 150 350 400 160 0 250 0 35 150

4
Инвидуален извештај за 
бубрежна инсуфици енција - 
обр. бр. МЗС - 04

159 55 20 10 20 0 0 0 30 0 0 24

5
Индивидуален извештај за 
психози обр. бр. МЗС - 05

1185 0 250 100 120 150 140 0 160 0 130 135

6
Индивидуален извештај 
за алкохолизам и други 
зависности - обр.бр.МЗС - 06

199 0 33 6 30 30 30 0 0 0 30 40

7

Пријава на професиона 
лна болест и на лице 
заболено или оштетено од 
професионална бол ест обр.
бр. МЗС 3-36-86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Индивидуален извештај за 
ревматска трска обр. бр. 
МЗС -  08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Индивидуален извештај  за 
интоксикација  
обр.бр. МЗС - 09

12 2 1 2 7

10
Индивидуален извештај за 
сообраќајна траума -  
обр.бр. МЗС-10

42 2 4 6 6 4 0 0 0 20

    9949 645 1325 958 1425 1538 716 754 940 365 479 804  
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Табела 7

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на  вкупно 
доставени 

индивидуални 
евиденции од ЦЈЗ 

во ИЈЗ во тековната 
година (2016)

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 1652

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 4865

3 Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03 1835

4 Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04 159

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС – 05 1185

6 Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06 199

7
Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено од 
професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС – 09 12

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10 42

    9949

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8)

12 Извештај за стационарно лекувано лице 29080

 13 Пријава за породување 1820

 14 Пријава за абортус 242

ВКУПНО
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Табела 7.1

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на  доставени 
индивидуални 
евиденции од 
ЦЈЗ во ИЈЗ со 
податоци за 
претходната 

година (декември 
2015) во тековната 

година (2016)

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 10

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02 300

3 Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03 50

4 Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04 20

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 135

6 Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06 48

7
Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено од професионална 
болест обр.бр. МЗС 3-36-86

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС -  08

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. МЗС - 09

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10

    563

11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8)

12 Извештај за стационарно лекувано лице

 13 Пријава за породување

 14 Пријава за абортус

ВКУПНО



466

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ ЗАДАЧИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА  
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПубЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Табела 7.2

Ре
д.

 б
р.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на доставени 
индивидуални 
евиденции од 

ЗУ во ЦЈЗ со 
податоци за 

тековната година 
(јануари-ноември 

2016) во тековната 
година (2016) со 

извршен внес 
на податоците 
во соод ветни 
апликативни 
софтверски 

програми

Ја
ну

ар
и 

Ф
ев

ру
ар

и

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

Ју
ни

Ју
ли

А
вг

ус
т

Се
пт

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Н
ое

м
вр

и

1
Пријава на малигна неоплазма - 
обр.бр.3-35-86

1652 100 220 140 200 250 180 0 200 160 77 125

2
Индивидуален извештај за 
шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02

4865 350 600 550 700 700 200 750 300 205 200 310

3
Индивидулен извештај  за 
исхемична болест на срцето - обр.
бр.МЗС - 03

1835 140 200 150 350 400 160 0 250 0 35 150

4
Инвидуален извештај за бубрежна 
инсуфици енција - обр. бр. МЗС 
- 04

159 55 20 10 20 0 0 0 30 0 0 24

5
Индивидуален извештај за 
психози обр. бр. МЗС - 05

1185 0 250 100 120 150 140 0 160 0 130 135

6
Индивидуален извештај за 
алкохолизам и други зависности - 
обр.бр.МЗС - 06

199 0 33 6 30 30 30 0 0 0 30 40

7

Пријава на професиона лна болест 
и на лице заболено или оштетено 
од професионална бол ест обр.бр. 
МЗС 3-36-86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Индивидуален извештај за 
ревматска трска обр. бр. МЗС -  08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Индивидуален извештај  за 
интоксикација обр.бр. МЗС - 09

12 2 1 2 7

10
Индивидуален извештај за 
сообраќајна траума 

42 2 4 6 6 4 0 0 0 20

    9949 645 1325 958 1425 1538 716 754 940 365 479 804

11 Пријава за несреќа на работа 

12
Извештај за стационар-но 
лекувано лице

 13 Пријава за породување

 14 Пријава за абортус

ВКУПНО
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