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 СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ И НАДЗОР НАД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 



Во текот на месец септември 2018 година, во 
Република Македонија регистрирани се вкупно 
1.453 заболени лица од акутни заразни 
заболувања (не сметајќи ги грип, туберкулоза, 
ХИВ/СИДА, АФП и хронични носителства на 
хепатит Б и Ц) со вкупна инциденца од 70,2 на 
100.000 жители. 

Во текот на месец септември се бележи 
намалување на вкупниот број на заболени лица за 
2,4% во однос на претходниот месец август, 2018. 
Во однос на септември 2017, како и во однос на 
аритметичката средина за периодот 2013–2017, се 
регистрира намалување на пријавените лица од 
акутни заразни заболувања за 12,8% и 24,1% 
соодветно. (Графикон 1) 

Во вкупниот број на заболени во 2018 година, 
регистрираните случаи во месец септември 
учествуваат со 12,1%. Кумулативниот број на 
заболените во 2018 е намален за 30,7% во однос на 
кумулативата за истиот период во 2017 година. 

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

 

Во месец септември, најголем број акутни 
заразни заболувања на ниво на ЦЈЗ се 
регистрирани на територија на ЦЈЗ Скопје (n=494; 
34,0%), а најмал во ЦЈЗ Охрид (n=28; 1,9%). (Табела 
1 во Прилог) 

Највисока инциденца на 100.000 жители на 
ниво на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ 
Кочани (I=173,6/100.000), а најниска во ЦЈЗ Охрид 
(18,5/100.000). (Графикон 2) 

Највисока инциденца на ниво на ПЕ е 
регистрирана на територијата на ПЕ Виница 
(I=839,0/100.000). (Картограм) 

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

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

 
 

Десетте најчесто пријавувани акутни 
заразни заболувања во месец септември 
учествуваат со 97,4% во вкупниот број на заболени 
во месецот и бележат инциденца од 68,4/100.000 
жители. (Табела 1) 

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

Заболување Број I/100.000 

Ентероколитиси 1078 52,1 

Бактериски алиментарни 
инфекции и интоксикации 

108 5,2 

Овчи сипаници 106 5,1 

Салмонелози 38 1,8 

Шуга 27 1,3 

Инфективна мононуклеоза 22 1,1 

Инфекции предизвикани од 
E. Colli 

13 0,6 

Скарлатина 8 0,4 

Инфекции со Хламидија  8 0,4 

Вирусен хепатитис А 7 0,3 

ВКУПНО 1.415 68,4 



Првите три   најчести   заразни   заболувања 
(ентероколити, бактериски алиментарни инфекции 
и интоксикации и овчи сипаници), учествуваат со 
88,9% во вкупниот број на заболени, а со 91,3% во 
десетте најчесто регистрирани акутни заразни 
заболувања во месец септември 2018 година. 

Во текот на септември, најчесто регистрирано 
акутно заразно заболување се ентероколитите со 
вкупно 1.078 заболени лица. Тие во вкупниот број 
на заболени во месецот учествуваат со 74,2%, а во 
групата на десетте најчести заразни заболувања за 
овој месец учествуваат со 76,2%. 

Во однос на претходниот месец август 2018, се 
регистрира намалување на бројот на заболени од 
ентероколити за 3,6%. Во однос на месец 
септември 2017, како и во однос на аритметичката 
средина 2013-2017, во овој месец се регистрира 
намалување од 17,8% и 26,4%, соодветно. 

Во вкупниот број на пријавени ентероколити во 
2018, пријавените случаи во септември учествуваат 
со 16,5%, додека во вкупниот број на регистрирани 
акутни заразни заболувања во 2018 година, 
ентероколитите учествуваат со 54,7%. 

Кумулативниот број на регистрирани заболени 
од ентероколити во 2018 е намален за 21,7% во 
однос на кумулативата за истиот период во 2017. 

На второ место по број на регистрирани 
заболени во месец септември се бактериски 
алиментарни инфекции и интоксикации, со 108 
случаи. Во вкупниот број на заболени во месецот 
учествуваат со 7,4%, а во групата на десетте 
најчести заразни заболувања со 7,6%.  

Во однос на претходниот месец август 2018, 
бројот на заболени лица од бактериски 
алиментарни инфекции и интоксикации е зголемен  
за 2,2 пати. Во однос на месец септември 2017, се 
регистрира зголемување за 4 пати, додека 
зголемувањето  во однос на аритметичката 
средина 2013-2017 изнесува 92,9%. Ова 
зголемување на бројот на заболени од  бактериски 
алиментарни инфекции и интоксикации се должи 
на две епидемии пријавени на страна ПЕ Виница. 

Во вкупниот број на пријавени бактериски 
алиментарни инфекции и интоксикации во 2018, 
бројот на заболените во септември учествува со 
35,6%. Во вкупниот број на регистрирани акутни 
заразни заболувања во 2018 година, учеството на 
заболените од бактериски алиментарни инфекции 
и интоксикации е 2,5%. 

Кумулативниот број на регистрирани заболени 
од бактериски алиментарни инфекции и 
интоксикации во 2018 година е намален за 47,6% 
во однос на кумулативата за истиот период во 2017 
година. 

На трето место по број на регистрирани 
заболени во месец септември се овчите сипаници, 
со 106 регистрирани случаи. Во вкупниот број на 
заболени во месецот, овчите сипаници учествуваат 
со 7,3%, а во групата на десетте најчести заразни 
заболувања со 7,5%.  

Во однос на претходниот месец август 2018, 
бројот на заболени од овчи сипаници е намален за 
39,8%. Во однос на месец септември 2017, како и 
во однос на аритметичката средина 2013-2017, во 
овој месец се регистрира намалување од 29,3% и 
41,1% соодветно. 

Во вкупниот број на регистрирани овчи 
сипаници во 2018, пријавените случаи во 
септември учествуваат со 2,9%, додека во вкупниот 
број на регистрирани акутни заразни заболувања 
во 2018 година, овчите сипаници учествуваат со 
30,7%. 

Кумулативниот број на заболени од овчи 
сипаници во 2018 година е намален за 47,0% во 
однос на кумулативата во истиот период во 2017 
година. 

Во однос на поделбата на акутните заразни 
заболувања по групи, најголем број од 
заболувањата во месец септември припаѓаат на 
цревни заразни заболувања (n=1.250; 86,0%) со 
инциденца од 60,4/100.000. (Графикон 3) 



Од нив, најголем процент (86,2%) и број 
(n=1.078; I=52,1/100.000) се ентероколитите. На 
второ место во оваа група се 108 регистрирани 
случаи на бактериски алиментарни инфекциии и 
интоксикации (8,6%; I=5,2/100.000), следуваат 38 
случаи на салмонелози (3,0%; I=1,8/100.000) и 13 
случаи на инфекции предизвикани од E. Coli (1,0%; 
I=0,6/100.000). Пријавени се 7 случаи на вирусен 
хепатитис А (0,6%; I=0,3/100.000), 4 случаи на 
кампилобактериоза, и по еден случај на шигелоза 
и џардијаза. 

На второ место е групата на капкови заразни 
заболувања. Пријавени се 147 заболени (10,1%) со 
инциденца од 7,1/100.000 жители. (Графикон 3) 

Од нив, најголем број и процент чинат 
пријавите на овчи сипаници (n=106; 72,1%) со 
инциденца од 5,1/100.000. Следуваат 22 случаи на 
инфективна мононуклеоза (15,0%; I=1,1/100.000) и 
8 заболени лица од скарлатина (5,4%; 
I=0,4/100.000). Во оваа група се регистрирани 4 
случаи на мали сипаници, 3 случаи на голема 
кашлица, 2 случаи на легионерска болест, и по 
еден случај на заразни заушки и менингококна 
болест. 

Во групата на останати акутни заразни 
заболувања, во месец септември регистрирани се 
42 случаи (2,9%, I=2,0/100.000).  

Од нив, најбројни (n=27, 64,3%) се случаите на 
заболени од шуга со инциденца од 1,3/100.000. Во 
групата, пријавени се и по 3 случаи на бактериски 
менингитис, вирусни менингитиси и вирусен 
хепатитис Б, и по 2 случаи на вирусен хепатитис Ц, 
неодредени вирусни хепатити и вирусни 
енцефалити.  

        Во групата на зоонозите, во септември се 
регистрирани вкупно 5 заболени лица (0,3%; 
I=0,2/100.000). Пријавени се три случаи на 
ехинококоза и по еден случај на бруцелоза и лајм 
борелиоза. (Графикон 3)  
 
 

 

 

 

Графикон 3: Структура на заболени по групи на 
заболувања во септември, 2018 

 

ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ 
ИНФЕКЦИИ 

  Во текот на месец септември, пријавени се 4  
нови случаи на ХИВ/СИДА (Табела 3 - Прилог). Се 
работи за лица од машки пол, три од Скопје и еден 
случај од Охрид. Во однос на возрасната 
дистрибуција, по едно  лице припаѓа на возрасната 
група од 20-29 години и од 50-59 години, а две 
лица се на возраст од 30-39 години.  

 Согласно евиденцијата на пријавените случаи 
(заклучно со 30.09.2018), кумулативниот број на 
лица регистрирани со ХИВ/СИДА за периодот 
1987–2018 изнесува 392. Од вкупниот број на 
регистрирани: 

•   лица болни од СИДА се 193 
•   ХИВ позитивни лица се 199.  

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи: 

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

     Во групата на сексуално преносливи инфекции 
(n=9; 0,6%; I=0,4/100.000), во текот на месец 
септември, пријавени се 8 заболени лица со 
инфекции предизвикани од хламидија и еден 
случај  со сифилис. (Табела 3 во Прилог) 

 

 

 



ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

     Во однос на вакцино-превентабилните 
заболувања, во месец септември 2018 година, 
регистрирани се вкупно 11 лица (I=0,5/100.000) 
заболени со заболувања против кои се спроведува 
задолжителна имунизација (без туберкулоза). 
(Табела 2 во Прилог) 

 Пријавени се 3 лица со вирусен хепатит Б, кои 
согласно Календарот за имунизација не подлежат 
на вакцинација и не се вакцинирани. 

 Во текот на септември регистрирани се 4 нови 
случаи на мали сипаници.   Сите пријавени (n=4) се 
од Скопје. Случаите не се епидемиолошки 
поврзани. Според возрасната дистрибуција,  двајца 
од заболените се на возраст од 1-4 години, еден е 
на возраст од 30-39 години и еден од возрасната 
група 50-59 години. Во однос на вакциналниот 
статус на заболените, едно лице од возрасната 
група од 1-4 години е вакцинирано со една доза, 
другото лице не е вакцинирано, а за останатите 
нема податоци. Сите пријавени случаи се 
лабораториски потврдени. 

    Во месец септември регистрирани се 3 случаи од  
голема кашлица. Заболените лица се од Скопје, 
Тетово и Куманово и сите се на возраст до 1 
година.  Во однос на вакциналниот статус, ниту 
едно од заболените лица не е вакцинирано со 
вакцина која содржи компонента против голема 
кашлица, од нив едно лице не подлежи на 
вакцинација согласно Календарот за имунизација 
(помало од два месеци). Пријавените случаи се 
лабораториски потврдени. 

 Во месец септември, пријавено е едно лице со 
заразни заушки од Скопје, на возраст од 4 – 
години, нема податок за вакциналниот статус, а 
дијагнозата е поставена клинички. 

    
ЕПИДЕМИИ 

 Во текот на последните две недели од месец 
септември 2018 година, во Институтот за јавно 
здравје пристигнаа две пријави за епидемии со 
акутно труење со храна, двете пријавени од ПЕ 
Виница.  

 Се работи за појава на заболување со знаци на 
труење од храна кај лица кои биле експонирани на 
два одделни извори од два различни објекти, 
слаткарница и сендвичара во Виница. 

   Првата епидемија е пријавена на 17.10.2018 
година со 8 заболени лица, од кои 3 биле 
хоспитализирани. Изворот на оваа епидемија е 
детектиран во слаткарница во Виница. 

 ПЕ Виница во соработка со АХВ и ДСЗИ направиле 
увид во слаткарницата. При увидот биле земени 
мостри за микробиолошка анализа: од слатките 
затекнати во моментот на увидот (n=5), брисеви од 
работни површини (n=6) и од вработени лица (од 
четири вработени - брисеви од нос и грло и 
копрокултура и од еден вработен – брис од раце). 
Добиените микробиолошки резултати укажуваа 
дека примероците од мострите храна одговарале 
за употреба, согласно соодветниот Правилник. Кај 
земените брисеви од работни површини се 
детектира зголемен број на ентеробактерии, 
додека кај вработените лица е детектиран 
Staphylococcus aureus. 

 Превземени санитарно-хигиенски и против-
епидемиски мерки: земени мостри храна, брисеви 
од работни површини и од вработени лица за 
микробиолошка анализа, копрокултура од 
заболените, затварање на слаткарницата до 
добивање негативни резултати од брисевите, 
вонредни санитарни прегледи на вработените, 
темелно чистење и вонредна дезинфекција, со 
препорака за понатамошна редовна дезинфекција. 
Дадена е препорака за да се земаат контролни 
брисеви од работните површини секој месец, во 
следните шест месеци. 

 Втората епидемија е пријавена на 24.09.2018 
со 80 заболени лица од кои 8 биле 
хоспитализирани. Изворот на оваа епидемија е 
детектиран во  сендвичара во градот Виница. 

 ПЕ Виница во соработка со АХВ и ДСЗИ направиле 
увид во сендвичарата. При увидот биле земени 
мостри за микробиолошка анализа од продуктите 
затекнати во моментот на увидот (n=6), брисеви од 
работни површини (n=5) и од вработените лица 
(брис од раце, нос и грло и копрокултура на двајца 
вработени).  



   Добиените микробиолошки резултати од 
мострите храна, укажуваа дека примерокот од 
мајонезот не одговара за употреба, согласно 
правилник за безбедност за храна затоа што е 
изолирана Salmonella enteritidis, детектирано е 
зголемено присуство на Staphylococcus коагулаза 
позитивен и зголемен број на бактерии 
Enterobacteriacea. Во примерокот од салатата со 
мајонез и  од брисот од садот во кој се чува истата 
детектиран е зголемен број бактерии од видот 
Enterobacteriaceaе. Во копрокултурата на еден од 
вработените откриена е Salmonella enteritidis. 

    Превземени санитарно-хигиенски и против-
епидемиски мерки:  земени мостри храна, брисеви 
од работни површини и од вработени лица за 
микробиолошка анализа, затварање на 
сендвичарата до добивање негативни резултати од 
брисеви, вонредни санитарни прегледи на 
вработените, вонредна дезинфекција, препорака 
за генерално чистење на целиот објект, 
дезинфекција на сите садови во кои се чува храна, 
препораки за подобрување на хигиената во 
објектот и хигиенските навики на вработените и 
употреба на суровини од сигурни добавувачи со 
сертификат за исправност со доследно 
спроведување на принципите на HACCP 
стандардите.  

 
 

СМРТНИ СЛУЧАИ 

        Во текот на месец септември регистрирани се 
два смртни случаи.  

       Првиот случај е 79 - годишен маж од Скопје, со 
дијагноза на Meningoencephalitis acuta и со други 
пропратни коморбидитети. Бил хоспитализиран на 
05.09.2018, починал на 16.09.2018 година.  

        Второто починато лице е од женски пол на 71 - 
годишна возраст со Dg. Meningitis purulenta. Била 
хоспитализирана на КИБФС на 06.09.2018, а 
починала на 19.09.2018 година.  

  
 

 

ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗОЛИРАНИ ИЛИ НА ДРУГ 
НАЧИН ДОКАЖАНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ 

ЗАБОЛУВАЊА И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА 
АНТИБИОТИЦИ 

 Во овој Билтен е даден приказ на 
евидентираните Пријави за изолиран-докажан 
причинител на заразна болест и резистенција на 
антибиотици, пристигнати во ИЈЗ во текот на 
месец септември, 2018 година (n=541).  

       Пријави се добиени од лаборатории од 9 ЦЈЗ и 
3 ПЕ. Во најголем број и процент се пристигнати 
пријави од лабораториите кои се наоѓаат на 
територијата од ЦЈЗ Скопје (n=282; 52,1%), ЦЈЗ 
Кочани (n=101 или 18,7%) и ЦЈЗ Битола (n=44 или 
8,1%). (Табела 4 - Прилог) 

Од пристигнатите пријави, најчесто докажани/ 
изолирани причинители се: Salmonella enteritidis 
(n=137; 18,4%), MRSA (n=133; 13,0%), Hepatitis virus 
HCV (n=41; 11,8%)  и HPV (n=41; 11,8%). (Табела 4 - 
Прилог) 
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