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НАЈДОБАР НАЧИН ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ   
доколку патувате во земјите каде оваа 

болест е ендемска: 
 

 
 

Дали може болеста однапред да се 

превенира и како се лекуваат болните? 

Нема специфична терапија  и вакцина за 

мајмунските сипаници.   

Вакцината за големи сипаници која се 

употребувала во минатото може да биде 

делумно ефикасна, но таа веќе не е 

достапна за пошироката популација.  

 
Периодот од заразување до 
манифестација на болеста во клиничка 
форма може да биде од 5 до 21 ден, 
зависно од начинот на заразување.  

За избегнување на ризикот на пренос од 

животно на човек 

 Избегнувајте контакт со диви 
животни (мајмуни, глодари) и 
изложување на нивна крв или месо. 

 Консумирајте само термички добро 
обработено месо од диви животни. 

 Во случај да имате случаен или 
намерен контакт со заболени диви 
животни/нивни органи и ткива, 
користете соодветна заштитна 
опрема (ракавици, маски, очила, 
мантили, престилки, обувки). 

За избегнување на ризикот на пренос од 

човек на човек 

 Избегнувајте близок физички контакт 
со лица кои имаат или се сомнителни 
на мајмунски сипаници, како и 
контакт со нивни телесни течности и 
предмети од околината. 

 Доколку е неизбежен контактот со 
болно или сомнително лице, носете 
маски, ракавици и друга заштитна 
опрема. 

 Редовно, темелно мијте ги рацете 
после контакт/посета на болен човек.  

Лицата кои се враќаат од 

некоја од Афричките земји 

каде болеста постои и биле 

изложени на ризик од зараза, 

да ја следат будно својата 

здравствена состојба 21 ден.  

При појава на симптоми 

веднаш да го контактираат 

својот матичен доктор!  



Што се мaјмунски сипаници? 

Maјмунски сипаници се вирусна болест 

која е регистрирана во Централна и 

Западна Африка*, во близина на тропските 

дождовни шуми.  

Ова е зоонотско заболување кое се 

пренесува од животни на луѓе. 

Пренесување од човек на човек е многу 

ретко, но може да се случи во услови на 

близок контакт. 

Болеста е слична со големите сипаници и 

иако се јавува во поблага форма, може да 

заврши со смрт. 

Лицата кои биле вакцинирани против 

големи сипаници во минатото, може да 

заболат од мајмунска сипаница со благ тек 

на болеста. 

Стапката на смртност изнесува од 1% до 

10%, а најголем дел од смртните случаи се 

регистрираат кај помлади лица. 
 

*Земји во Африка каде циркулира вирусот 

на мајмунски сипаници: 

 Нигерија 

 Центално Африканска Република 

 Камерун 

 Демократска Република Конго 

 Либерија 

 Сиера Леоне 

Извор на заразата е заболено 
диво животно! 
 

Како се пренесува болеста? 
Вирусот се пренесува преку: 
 контакт со заразени диви животни 

(мајмуни, глодари), нивна крв и 
телесни течности  

 контакт со промени на кожата или  

на слузокожата на болни животни 

 каснувања и гребнатини од страна 

на заразени животни 

 консумирање на недоволно 

термички обработено месо од 

заразени животни 

 вдишување на респираторни капки 

кои болниот ги исфрла кога зборува 

кива или кашла (лица од 

семејството кои ги негуваат 

болните, здравствени работници) 

 контакт со крв, телесни течности и 

кожен исип на заразеното лице 

 Контакт со заразени предмети од 

околината на болниот 

Главоболка 

Треска 

Болки во грбот и                                        

мускули 

Отечени лимфни јазли 

Замор 

Исип 

Кои се симптомите?  

Првите сиптоми се треска и отечени 
лимфни жлезди, проследени со ситно-
зрнест  исип кој минува низ неколку фази 
(дамки, меурчиња, гнојници, красти).  

Болеста е најчесто само-ограничувачка, а 
заболените се опоравуваат за 2-3 недели. 

Во некои случаи заболувањето може да се 
појави во тешка форма, особено кај лица 
кои имаат хронични заболувања или 
нарушен имунитет.  


