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АБСТРАКТ

Протоколот за вода и здравје од Конвенцијата за заштита и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера 
од 1992 година е клучен политички инструмент за промовирање на подобро здравје преку ефикасно управување на водите 
и надзор на болестите поврзани со водата. Протоколот ги повикува страните да ги зајакнат нивните капацитети за надзор и 
управување на епидемиите за намалување на епидемиите и инциденцата од ЗБПВ. И покрај високите стапки за пристап до 
подобрени водоснабдувања, системите за снабдување со вода за пиење се меѓу најважните извори за ЗБПВ (заразни болести 
поврзани со водата) претставувајќи закана за јавното здравје во пан-Европскиот регион. Оваа публикација ги адресира 
надзорот и управувањето на епидемии од ЗБПВ поврзани со системите за снабдување со вода за пиење, подготвена од 
постојните упатства за надзор на заразните болести и одговор на епидемиите. Таа има за цел да им помогне на земјите да ги 
изградат и зајакнат нивните системи преку обезбедување на техничка информација за посебните карактеристики, активности и 
методологии поврзани со надзорот на ЗБПВ и управување на епидемиите.
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Предговор 

Имајќи пристап до безбедна вода за пиење и 
соодветна санитација како фундаментални 
човекови права кои се суштински за 
човековото здравје, благосостојба и развој.

Во последната деценија, пан-Европскиот 
регион има забележано добар напредок 
во обезбедувањето на луѓето со соодветни 
услуги за вода и санитација. Регионот сеуште 
продолжува да доживува епидемии од 
заразни болести поврзани со водата (ЗБПВ), 
нарушување на здравјето, добросостојбата 
и продуктивноста на луѓето и заедниците. 
СЗО проценува дека 14 луѓе сеуште умираат 
секој ден како резултат од дијареално 
заболување поврзано со нечиста вода, лоша 
санитација и хигиена. Близу една петина 
од сите испитувани епидемии од заразни 
болести биле припишани на водата.

За подобра заштита на човековото здравје 
преку подобрено одржливо управување 
на водите и за превенција, контрола и 
намалување на болестите поврзани со 
водата Економската Комисија за Европа на 
Обединетите Нации и Светската здравствена 
организација Регионалната канцеларија за 
Европа ја координираат имплементацијата 
на Протоколот за вода и здравје.

Протоколот за вода и здравје е единствен 
меѓународен законски инструмент во 
пан-Европскиот регион кој игра витална 
улога во постигнувањето на глобалните 
и регионалните цели, особено оние од 
Агендата за одржив развој и Декларацијата 
за животна средина и здравје од Острава, 

2017 година. Тоа обезбедува ефикасна рамка 
за поддршка на земјите во постигнувањето 
на Целта за одржлив развој на Обединетите 
Нации (ЦОР) 6 за осигурување на пристап 
до безбедна вода, санитација и хигиена 
за сите, ЦОР 3 за здравје која ја таргетира 
борбата против болестите по потекло од 
водата и значително да го намалат бројот на 
умрени и заболени од загадување на водата, 
и други релевантни ЦОР за вода, санитација 
и здравје.

Воспоставувањето и одржувањето будни и 
добро функционирачки системи за надзор и 
управување на епидемии од ЗБПВ е клучна 
јавно здравствена функција. Од страните 
на Протоколот за вода и здравје затоа се 
бара да ги зајакнат нивните капацитети 
за одговор за превенција, контрола и 
намалување на ЗБПВ. Преку градењето 
на ефикасни системи за надзор на ЗБПВ 
и управувањето на епидемии, страните 
исто така придонесуваат за пошироката 
агенда за здравствена сигурност и за 
имплементацијата на Меѓународниот 
здравствен правилник.

Како дел од нашата тековна заложба за 
подршка на страните на Протоколот во 
имплементирањето на горната обврска 
надополнувајќи ги постојните меѓународни 
упатства, ние сме горди да ја претставиме 
оваа практична алатка како ефикасно и да 
се адресираат и интегрираат специфичните 
аспекти од ЗБПВ во постојните системи. 
Најзиниот развој бил инспириран од 
проценката на состојбата на ЗБПВ во пан-
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Европскиот регион (2016) и потребите 
изразени од земјите кои соработуваат во 
рамките на Протоколот. Алатката ќе им 
помогне на земјите да ги идентификуваат 
празнините и областите за зајакнат 
капацитет и да ги води посебните активности 
и техники кои треба да бидат на место за 
ефикасен надзор на ЗБПВ и управување на 
епидемии.

Од страна на Европскиот Центар за животна 
средина и здравје на СЗО во Бон, Германија 

кој го координираше развојот на оваа 
публикација, би сакале да ја изразиме 
нашата благодарност на мрежата колеги 
кои имале придонес со нивната техничка 
експертиза во развојот на овој документ. Се 
надеваме дека ќе им послужи како корисен 
технички извор за земјите во зајакнувањето 
и одржувањето на нивниот национален 
и локален јавноздравствен надзор, 
капацитетите за подготовка и одговор и 
акции, притоа заштитувајќи го здравјето и 
благостојбата на нашите заедници.

Пирошка Остлин
Директор
Оддел за политики и управување
за здравје и благосостојба
СЗО Регионална канцеларија за Европа

Марко Кајнер
Директор 
Оддел за животна средина
Економска Комисија за Европа
на Обединетите Нации
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WS  водоснабдување

ПБВ  План за безбедност на водата
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ВОВЕД

Вовед

Зајакнување на надзорот и 
управувањето со појавата на епидемии 
во контекст на Протоколот за вода и 
здравје
 
Протоколот за вода и здравје на Конвенцијата 
од 1992 година за заштита и употреба на 
прекугранични водотеци и меѓународни езера 
(1) (во понатамошниот текст протокол) е клучен 
инструмент за политика во пан-Eвропскиот 
регион1 за промовирање на подобро здравје 
преку ефективнo управување и надзор на 
болести поврзани со вода. Поточно, членот 8 
од Протоколот бара Страните да го зајакнат 
капацитетот за надзор и управување за појава 
со тоа што да:

а) Се воспоставуваат, унапредуваат или 
одржуваат сеопфатните национални и/
или локални системи за надзор и рано 
предупредување кои:

i. ја идентификуваат појавата на 
болестите поврзани со вода или 
значителни закани од вакви појава 
или инциденти, вклучително и оние 
што се резултат на инциденти со 
загадување на водата од екстремни 
временски настани;

ii. навремено и јасно известување до 
надлежните јавни органи за ваквата 
појава на инциденти или закани 
(опасности); 

iii. во случај на непосредна закана 
за јавното здравје од заболувања 
поврзани со вода, дистрибуирајте 
до членовите на кои можат да 
ги имаат сите информации и 
кои би можеле да и помогнат на 
јавноста да се справи со штетите;  
 

1 Оваа публикација го користи терминот пан-Европски регион за да се однесува на земјите-членки на Европскиот регион 
на СЗО и Лихтенштајн. Европскиот регион на СЗО ги вклучува следниве 53 земји: Албанија, Андора, Ерменија, Австрија, 
Азербејџан, Белорусија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, 
Франција, Грузија, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Ирска, Израел, Италија, Казахстан, Киргистан, Латвија, Литванија, 
Луксембург, Малта, Монако, Црна Гора, Холандија, Северна Македонија, Норвешка, Полска, Португалија, Република 
Молдавија, Романија, Руска Федерација, Сан Марино, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, 
Таџикистан, Турција, Туркменистан, Украина, Велика Британија и Узбекистан

iv. да дава препораки до релевантните 
јавни власти, како и на јавноста 
кога е соодветно, за превентивните 
активности;

б) Сеопфатни национални и локални планови 
за вонредни состојби за реагирање на вакви 
епидемии, инциденти и ризици се соодветно 
подготвени во догледно време;

в) Релевантните јавни власти го имаат 
потребниот капацитет да одговорат на 
ваквите епидемии, инциденти или ризици во 
согласност со релевантниот план за вонредни 
состојби. 

Во член 6.2 од Протоколот, страните во 
Протоколот предвидуваат и објавуваат 
национални и локални здравствени цели 
за намалување на појава на инциденти од 
болести поврзани со водата. Целите можат да 
бидат поставени со: 

• намалување на инциденти и епидемии 
на болести поврзани со водата 
преку превентивно дејствување, како 
што се заштита на водните ресурси 
што се користат за вода за пиење, 
безбедно управување со санитарните 
услуги и усвојување на пристапот 
за планот за безбедност на водата 
(ПБВ) за да се обезбеди континуирано 
безбедно управување со системот 
за водоснабдување, бидејќи таквото 
дејствување може да биде поекономично 
отколку правното дејство; и 

• зајакнување на системите за управување 
со надзор и појава на болести поврзани со 
водата. 

Откако ќе бидат усвоени целите, се проценува 
напредокот кон постигнување на тие цели 
и степенот до кој нивните достигнувања 
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ги спречиле, контролирале и намалиле 
болестите поврзани со водата е е проценето 
и презентирано на редовeн состанок на 
страните на Протоколот (член 7).
 
Во согласност со членот 13 од Протоколот, 
страните што граничат со обичните 
прекугранични води треба да работат заедно 
за да ги спречат и контролираат епидемиите 
на болести поврзани со водата.
 
Во членот 2.1 од Протоколот ги дефинира 
болестите поврзани со водата како „какви 
било значајни негативни ефекти врз здравјето 
на луѓето, како што се смрт, инвалидитет, 
болест или нарушувања, предизвикани 
директно или индиректно од состојбата или 
промените во количината или квалитетот 
на какви било води“ (1). Овие состојби може 
да се појават или преку изложеност на 
загадена вода преку внесување, вдишување 
или контакт со вода, или заради однесувања 
поврзани со хигиена, поврзани со недостаток 
на пристап до чиста вода или лоши практики 
на хигиена (2). Болестите поврзани со водата 
можат да бидат заразни или незаразни. 
Овој документ се фокусира на заразни 
болести поврзани со водата (ЗБПВ). Тој ќе 
го поддржи спроведувањето на Протоколот 
со обезбедување на своите Страни и други 
држави кои работат во неговата рамка со 
информации за најдобрите практики за 
мониторинг, откривање и управување на 
епидемии.

Што е заразна болест поврзана со 
вода?

Инфективните заболувања поврзани со водата 
се класифицираат врз основа на нивниот пат 
на пренос (Графикон 1).

Графикон 1. ЗБПВ - начин на пренесување

Индиректната изложеност може да се појави 
преку консумирање на загадена храна, особено 
храна што е култивирана, преработена или 
произведена со употреба на загадена вода 
за пиење, каде има вкрстено загадување за 
време на подготовката на храна, или кога има 
недоволен пристап до безбедна вода за да се 
обезбеди лична и хигиена на храна.

Системите за класификација развиени за 
ЗБПВ се опишани во понатамошниот текст 
(2-6). Документот го користи системот за 
класификација, предложен од Бартрам и сор. 
(5) и Бредли (7) (Табела 1).

Патогени кои се пренесуваат преку 
вода за пиење

Загадувањето на системите за снабдување со 
вода со човечки и животински фекалии може да 
доведе до различни патогени во снабдувањето. 
Потрошувачката на загадени резерви на вода 
е поврзана со најголем процент на случаи 
на ЗБПВ. Упатствата на СЗО за квалитетот 
на водата за пиење (8) даваат детални 
информации за некои од најчестите патогени 
кои можат да се пренесат преку вода за пиење. 
Табелата 2, репродуцирана од упатствата, 
дава преглед на овие патогени. Дополнителни 
информации за патогените микроорганизми, 
вклучително и деталните податоци, се дадени 
во упатствата за квалитет на водата за пиење и 
информации за тоа како системите водата за 
пиење (водоснабдителните системи) можат да 
станат загадени, прочитајте во следниот дел.

гастроинтестиналниот 
тракт, со внес на 

контаминирана вода  

од респираторниот тракт 
со инхалација на аеросоли

од кожата, мукозните 
мембрани на очите 
контакт за време на 

рекреација при капење 
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Табела 1. Класификација на заразни болести поврзани со водата

Категорија Опис Болести 
По потекло од водата Предизвикана од ингестија на 

патогени во загадена вода 
Тифус, легионелоза, 
полиомиелити

Вода измиена: 
(а) кожа и очи 
(б) дијареални заболувања 

Пренесувањето се должи на лошата 
лична и/или домашна хигиена, како 
резултат на недостаток на пристап 
до соодветна вода

Шуга, трахома, бациларна 
дизентерија

Инфекции преку вода:
(а) заболувања на кожата 
(б) проголтани

Болести предизвикани од агенси кои 
мора да поминат делови од нивните 
животни циклуси во водната околина

Шистозомијаза, аскаријаза, 
тенијаза

Инфекции поврзани со 
заболувања кои се шират преку 
вектори 
(а) убоди од комарци близу вода
(б) одгледување во вода

Забоолувања пренесени преку 
инсекти вектори кои растат или  
касаат близу вода

Маларија, трипанозомијаза, 
Западно Нилска треска 

Извор: адаптиран од Бартрам и сор. (5) и Бредли (7).

Патогени кои водат потекло од водата 
може да предизвикаат и акутни и хронични 
здравствени ефекти. Некои можат да растат 
во околината, додека други, како Cryptosporid-
ium, можат да опстојат во вода. Тие можат да 
се соберат или да се придржуваат до цврсти 
честички во водата и нивните концентрации во 
снабдувањето може да варираат со текот на 
времето. Привремените пикови кај патогени 
може да доведат до спорадични случаи 
или појава на заболувања. Овие временски 
варијации се во корелација со концентрацијата 
на патогенот во вода, исто така, го отежнуваат 
неговото откривање во системот за 
снабдувањето со вода. Некои патогени може 
да се размножуваат во храна и пијалоци, 
при што храната и пијалоците делуваат како 
секундарни трансмитери на инфекција. 
Легионела може да расте во системи за топла 
вода и системи за дистрибуција на вода; не се 
пренесува со потрошувачка на вода, туку со 
вдишување на заразени капки.

Системите за снабдување со вода за 
пиење како извор на заразни болести 
поврзани со водата

Системите за снабдување со вода за пиење се 
најважниот извор за заразни болести поврзани 
со водата во пан-Европскиот регион.

Овие системи вообичаено ги вклучуваат 
извориштето на вода (површинска или 
подземна) и апстракцијата на вода, 
пречистувањето и и дистрибутивниот ситем 
сé до точката на потрошувачка. Помалите 
системи во заедницата и системите за едно 
домаќинството (како индивидуални бунари 
или извори) можно е да имаат мало или не 

пречистување, и е неопходно да се носи вода 
до дома од местата за собирање во населбата 
во некои делови од пан-Европскиот регион. 
Загаденоста може да се појави во која било 
фаза на апстракција на вода за пиење, третман, 
дистрибуција или на местото на употреба (4,8-
10).

Квалитетот на водата до потрошувачот ќе биде 
под влијание на (9,10):

• квалитетот на водата од извориштето и 
присуството на санитарни заштитни зони;

• соодветност и ефективност на процесите 
на третирање на водите;

• нивоата на резидуален дезинфециенс во 
третираната вода;

• интегритет на резервоарите за складирање;

• интегритетот на системите за дистрибуција, 
под влијание на староста и материјалот на 
цевките, дизајнот (на пример, присуството 
на мртви краеви во системот), оперативните 
практики (како што е управувањето со 
постојан притисок и нивото на резидуален 
хлор) и практиките за одржување 
(навремено замена на делови од цевки 
и навремена поправка на прекините, на 
пример);

• транспорт на собраната вода од 
извориштето до просториите (точки за 
снабдување на заедницата); и

• третман на вода дома и практики за 
ракување и складирање.
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Табела 2. Патогени пренесени преку водата за пиење

Патоген Вид/група б Здравствена 
значајност в

Упорност
во 

водоснабдителните 
системи  г

Отпорност на 
хлор д

Релативна 
инфективност ѓ

Важни 
анимални 

извори

Бактерија

Burkholderia B. pseudomallei Висока Може
да се размножува Ниска Ниска Не

Campylobacter C. coli Висока Умерена Ниска Умерена Да 

C. jejuni

Escherichia coli – - Висока Умерена Ниска Ниска Да

diarrhoeagenicе

E. coli – E. coli O157 Висока Умерена Ниска Висока Да 

enterohaemorrhagic

Francisella F. tularensis Висока Долга Умерена Висока Да 

Legionella L. pneumophila Висока Може
да се размножува Ниска Умерена Не

Mycobacteria (non-tu-
berculosis)

Mycobacterium 
avium complex

Ниска а Висока Ниска Не 

Salmonella typhi - Висока Умерена Ниска Ниска Не 

Други
salmonellae

S. enterica
S. bongori

Висока Може
да се размножува Ниска Ниска Не 

Shigella S. dysenteriae Висока Куса Ниска Висока Не 

Vibrio V. cholerae O1 and Висока Куса до Ниска Ниска Не 

O139 долгаж

Вируси

Adenoviridae Adenoviruses Умерена Долга Умерена Висока Не 

Astroviridae Astroviruses Умерена Долга Умерена Висока Не 

Caliciviridae Noroviruses, Висока Долга Умерена Висока Потенцијален

sapoviruses

Hepeviridae Hepatitis E virus Висока Долга Умерена Висока Потенцијален

Picornaviridae
Enteroviruses,
parechoviruses,
hepatitis A virus

Висока Долга Умерена Висока Не 

Reoviridae Rotaviruses Висока Долга Умерена Висока Не 

Протозои

Acanthamoeba A. culbertsoni Висока Може
да се размножува Висока Висока Не 

Cryptosporidium C. hominis/parvum Висока Долга Висока Висока Да 

Cyclospora C. cayetanensis Висока Долга Висока Висока Не 

Entamoeba E. histolytica Висока Умерена Висока Висока Не 

Giardia G. intestinalis Висока Умерена Висока Висока Да 

Naegleria N. fowleri Висока Може
да се размножува Ниска Умерена Не 

Хелминти

Dracunculus D. medinensis Висока Умерена Умерена Висока Не 

а) Оваа табела содржи патогени за кои има некои докази за здравствено значење поврзани со нивното појавување во 
снабдувањето со вода за пиење. Повеќе информации за овие и други патогени се прикажани во Поглавјето 11 од Упатствата за 
вода за пиење на СЗО (8).
б) Наведените видови на видови (L. pneumophila, на пример) се оние кои најчесто се поврзани со пренесување преку вода, но 
други видови исто така може да предизвикаат болест.
в) Здравственото значење се однесува на зачестеноста и сериозноста на болестите, вклучително и поврзаноста со појава на 
појава на појава на појава на појава на појава на болест
г) Период на откривање на инфективната фаза во вода на 20°C: кус, до една недела; умерен, една недела до еден месец; и долго, 
повеќе од еден месец.
д) Во рамките на патогените видови и групи, постои веројатност да има варијации на отпорност, што може дополнително да влијае 
на карактеристиките на снабдувањето со вода и работните услови. Отпорноста се заснова на 99% инактивација на 20°C, каде, 
генерално, ниската претставува Ct99 од <1 min.mg/L, умерената 1–30 min.mg/L и високата> 30 min.mg/L (каде C = концентрација 
на слободен хлор во mg / L и t = време на контакт во минути) под следниве услови: инфективната фаза е слободно суспендирана 
во вода третирана во конвенционални дози и време на контакт, а pH вредноста е помеѓу 7 и 8. Треба да биде забележано дека 
организмите кои преживуваат и растат на биофилмовите, како Легионела и Микобактерии, ќе бидат заштитени од хлорирање.
ѓ) Од експерименти со човечки волонтери, од епидемиолошки докази и од експериментални студии за животни. „Висока“ значи 
дека инфективните дози можат да бидат 1-102 организми или честички, умерени 102-104 и ниски > 104.
е) Вклучува ентеропатогени, ентеротоксични, ентероинвазивни, дифузно придржувани и ентероагрегативни.
ж) Вибрио колера може да опстојува долги периоди во соработка со копиподи и други водни организми.

Извор: WHO (8).
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Табела 3 опишува примери на настани што 
можат да се појават на различни точки во 
системот за вода за пиење кои можат да 
доведат до снабдување со небезбедна вода.

Квалитетот на сировата вода на изворот е 
под влијание на бројни фактори, вклучително 
и временски настани (обилни врнежи од 
дожд, затоплување, поплавување и суша), 
топографија, геологија, земјоделски 
практики, отпадни води и други испуштања 
од точкести извори. Површинските води и 
плитките водоносни слоеви се поподложни на 
загадување. Загадувањето на подземните води 
може да се појави и на местото на екстракција 
(9).

Третманот на водата може да биде повеќестепен 
процес кој вклучува флокулација, филтрација 
и дезинфекција (4,9). Неуспехот за време на 
третманот може да дојде до појава на голема 
заматеност за време на обилни дождови и 
поплави, така што ентеричните организми 
не се отстрануваат ефикасно и/или не се 
активираат и може да се инфилтрираат во 
третираниот систем за вода и дистрибуција, 
или кога субтопималната филтрација после 
миење на филтерот, дозволува патогени да 
поминат во дистрибутивниот систем (4).

Неуспесите во дистрибутивниот систем 
предизвикуваат појава, пред сè, на водни 
ентерични патогени. Веројатно е дека тие исто 
така предизвикуваат спорадични случаи на 
заболувања кои може или не можат да бидат 
откриени со системите за надзор, како што ќе 
се дискутира понатаму во Дел Б.

Еколошките микроорганизми, како што се 
факултативните патогени, можат да растат 
и да формираат биофилмови во цевките на 
системите за дистрибуција (особено градежни 
системи за дистрибуција на вода) и на местата 
каде што се мешаат вентили и мијалници 
(10,11). Биофилмовите можат да содржат 
патогени микроорганизми, како што се Legio-
nella, Pseudomonas aeruginosa, Naegleria fowl-
eri и Mycobacterium species (не-туберкулоза). 
Микроорганизмите во биофилмите се отпорни 
на дезинфекција. Биофилмовите со поголема 
веројатност ќе се формираат многу кога има 
хранливи материи присутни во изворната вода 
и во системот, кога има корозија во системот, 
кога температурата на водата е висока, и кога 
стапките на проток се ниски или водата е 
застоена, како на пример во мртвите краеви на 
системот или резервоари за складирање.

Табела 3. Примери на опасни настани на различни места од систем за водоснабдување

Точка на загадување Примери на опасни настани

Извориште на вода 
(површинска или 
подземна)

• Истекување на животински или човечки отпад и ѓубре во извориштето на 
водата за време на влажно време

• Влегување на фекални материи во карстни подземни води за време на 
влажно време

• Истекување на фекални материи од тоалет или оштетена канализација

Системи за пречистување • Исполнување на филтрационите полиња со загадена отпадна вода за 
време на поплава

• Неуспеси во процесите на коагулација и/или филтрирање
• Неуспеси во дезинфекцијата или процесите за хлорирање

Дистрибутивен систем • Испукани или еродирани цевки или оштетени вентили кои го олеснуваа 
влегувањето на непречистена/загадена вода од животната средина, 
особено за време на паѓање на притисокот 

•  Вкрстена контаминација на ситемите за снабдување со вода за пиење со 
системи за вода која не е за пиење (како што се отпадни води, процесни 
води и дождовница)

• Ресуспендирање на биофилмовите или седиментите како резултат на 
повратниот тек од дистрибутивните системи на зградите во системите за 
снабдување со вода

• Загадување на водата како резултат на нехигиенски услови од садовите за 
носење на водата од изворот до домот

Системи за чување • Фекално загадување на водата чувана во резервоари или садови за 
чување од птици или животни кои влегле резервоарот или садот

• Раст на биофилм во резервоарот

Системи за дистрибуција • Влегување на фекално загадена вода заради лош дизајн на водоводот, 
како што е при унакрсна конекција со канализационите системи

• Раст на биофилм во крајните точки од системот и области каде водата 
одстојува

Систем на точка на 
користење

• Загадување за време на чување на водата во домашни услови како 
резултат на користење на нечисти или несоодветно покриени садови за 
чување

• Недоволно одржување на домашните постројки за третман на водата
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Загадувањето на дистрибутивниот систем 
се случува по третманот; следствено на 
тоа, патогените микроорганизми воведени 
во оваа фаза можат да течат директно 
кај потрошувачите, доколку не бидат 
деактивирани од резидуалниот хлор.

Загадувањето може да се случи и во точката 
на употреба во системите за вода во зградите, 
или заради проширување на загадување од 
системот за водоснабдување во градежниот 
систем, настани за загадување во рамките на 
самиот систем на зградата (12) или загадување 
за време на складирањето на домаќинствата. 
За целите на овој документ, системите за 
водоснабдување ќе вклучуваат системи за 
извор, третман, дистрибуција и точка на 
употреба.

Доставувањето на безбедна вода обично 
бара присуство на контролни мерки или 
хигиенски бариери (идеално повеќе од една), 
кои ефикасно ги спречуваат или ублажуваат 
специфичните локални закани за водниот 
систем. Ваквите мерки вклучуваат заштита на 
изворите на вода и третман на вода. Упатствата 
на СЗО за квалитетот на водата за пиење (8) ги 
препорачуваат ПБВ (Планови за безбедност 
на водата) како најефикасно средство за 
обезбедување доследна безбедност на 
снабдувањето со вода за пиење. Пристапот 
на ПБВ се заснова на сеопфатен пристап за 
проценка на ризикот и управување со ризик 
кој ги опфаќа сите чекори во снабдувањето 
со вода, од сливот до потрошувачот. 
Пристапот на ПБВ се базира на принципот на 
повеќекратни бариери и се фокусира на тоа 
дали оперативниот мониторинг на бариерите 
(контролните мерки) функционираат 
ефикасно.

Јавна здравствена важност на 
заразните болести поврзани со водата 
во пан-Европскиот регион

И покрај зголемениот пристап до подобрено 
снабдување со вода, заразните болести 
поврзани со водата (ЗБПВ-) продолжуваат да 
претставуваат закана за јавното здравство во 
пан-Европскиот регион.
 
Иако вистинската оптоваренос со болести 
е непозната, СЗО проценува дека 14 луѓе 
секојдневно умираат како резултат на 
дијареа предизвикана од несоодветна вода, 
канализација и хигиена (13). Епидемиологијата 
на ЗБПВ во пан-Европскиот регион е опишана 
на друго место (14).
Помеѓу 2000 и 2010 година, 53 држави во 

пан-Европскиот регион пријавиле над 400 
000 случаи на секоја од кампилобактеријаза, 
хепатитис А, џардијаза и шигелоза во 
Централизираниот информативен систем 
за заразни болести (CISID). Помеѓу 2006 и 
2013 година, 30 држави пријавиле над 100 
000 случаи секој за кампилобактеријаза, 
џардијаза и хепатитис во Европскиот систем 
за надзор (TESSy). CISID не содржи никакви 
информации дали водата или храната биле 
возилото на пренос за овие пријавени случаи. 
TESSy содржи само збирни броеви на случаи, 
а бројот и процентот на пријавени случаи што 
се припишуваат на вода не е познат. Како 
резултат, бројот на случаи поврзани со вода не 
е документиран во рамките на овие регионални 
системи за надзор. Покрај тоа, околу 18% од 
епидемиите во регионот кои можат да бидат 
поврзани со вода и кои биле испитувани 
во тој период биле поврзани со вода (14). 
Најголем процент на епидемии поврзани со 
загадена вода биле оние кои се поврзани со 
лептоспироза, криптоспоридиоза, џардијаза 
и легионелоза. Многу од овие епидемии биле 
поврзани со системите за водоснабдување.

Некои од организмите кои најчесто се 
пријавуваат во европските регионални системи 
за надзор, како што се видови на Campylo-
bacter и Giardia, првенствено се пренесуваат 
преку фекално-усна рута, но сепак најголем 
товар на смртност може да биде поврзан со 
организми кои се пренесуваат од други патеки. 
Податоците од Германија и Соединетите 
Американски Држави укажуваат дека најголем 
товар на смртност е поврзан со еколошки 
патогени кои растат во биофилмовите на 
системот за водоснабдување, како што се 
Легионела, Псевдомонас и не-туберкулозни 
микобактерии. Во САД, од 6939 смртни 
случаи поврзани со 13 патогени кои можеле 
да бидат пренесени преку вода, 6301 (91%) 
биле поврзани со овие три организмми (15). 
Во Германија, е проценето дека повеќе од три 
луѓе умираат секој ден од легионелоза (16).

Важни фактори кои ги водат ЗБПВ во регионот 
вклучуваат појава и повторно појавување на 
патогени како Cryptosporidium parvum и Le-
gionella pneumophila и ширење на патогени 
поврзани со вода како што е Giardia lamblia 
во нови географски области како резултат 
на климатските промени и меѓународните 
патувања (3,17,18). Многу заедници, 
особено во руралните области, зависат од 
снабдувањето со вода за пиење во заедницата 
засновано на нетретирани или недоволно 
третирани подземни води или површинска 
вода. Овие системи на заедницата може да 
бидат ранливи на загадување на животната 
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средина од добиток и земјоделски практики 
(17,18). Промените во користењето на 
водата во индустриски, трговски и домашни 
услови (во кули за ладење, климатизација и 
бањи, на пример) ги зголемуваат режимите 
и можностите за пренесување на патогени 
поврзани со водата (17,18). Зголемената 
старост на населението и зголемениот број 
на луѓе со намалена имунокомпетентност ја 
зголемуваат подложноста на популацијата во 
сериозни последици на инфекцијата (17,18).

Зошто е потребен зајакнат капацитет 
за надзор и управување со појава на 
епидемии

Признато е дека сегашниот капацитет за 
надзор и управување со појава на епидемии во 
многу земји во пан-Европскиот регион може 
да биде недоволен за контрола на ЗБПВ (18). 
Практиките за надзор се разликуваат во целиот 
регион. Многу земји се потпираат на рутински 
пасивен надзор, кој се заснова на надзор на 
ограничен број на патогени и ќе открие само 
мал број случаи (14,18). Бројот на заболувања 
и настани опфатени со националните системи 
за надзор на болести кои се пријавуваат исто 
така се разликуваат во голема мерка. Многу 
земји немаат и стандардна дефиниција за 
епидемија и прагови за бројот на случаи 
кои се потребни за да предизвикаат истрага 
за појава на епидемии (4,14). Системите за 
надзор можеби не содржат механизам за 
известување за сите состојби поврзани со 
водата (14) и има варијации во земањето 
мостри и лабораториски протоколи и практики 
за известување (18).

Лабораториите може рутински да тестираат 
човечки примероци само за ограничен опсег 
на ентерични патогени. Можеби треба да се 
направи посебно барање за лабораторијата 
да тестира за нешто повеќе од овој рутински 
опсег. Клиничарите не смеат да прецизираат 
за што да тестираат при испраќање примероци, 
и доколку направат, тие можат да побараат 
тестирање само за ограничен број патогени. 
Има помалку тестирање на вируси и паразити 
(како што се Giardia и Cryptosporidium) (19). 
Со оглед на ова, случаите предизвикани од 
невообичаени патогени микроорганизми или 
оние надвор од рутинскиот опсег на тестирање, 
можат да бидат потценети со надзорот. 
Покрај тоа, некои земји имаат ограничен 
лабораториски капацитет за тестирање на 
ентерични патогени. Анализа на националните 
резиме извештаи според Протоколот (2016 
година) (20) посочуваат дека само ограничен 
број на земји пријавиле заболувања 
предизвикани од криптоспоридиум, џардија, 
легионела и / или вируси. Овие фактори ќе 
влијаат на чувствителноста на системот и 

навременоста на известувањето. Препорачан 
е порамномерен пристап кон откривањето 
на случаи, дијагностицирање и практики за 
надзор низ целиот регион (18).

Многу системи за надзор се фокусираат 
на ентерични патогени или синдроми, како 
што се акутни гастроинтестинални болести 
(АГБ). Честопати, не е можно овие случаи да 
се карактеризираат како порзани со вода, 
бидејќи нема доволно или нема податоци за 
изворот на инфекција. Исто така, може да биде 
тешко да се направи разлика помеѓу случаи на 
заболени од храна и вода поврзани со вода. 
Храната може да биде средство за инфекција 
за болест која е всушност поврзана со вода; на 
пример, ако храната се подготвува со употреба 
на загадена вода, се чини дека храната е извор 
на инфекција, додека всушност е водата.

Бидејќи практиките за надзор се разликуваат 
низ целиот регион, недостасуваат систематски, 
точни и споредливи информации меѓу земјите 
и вистинската оптовареност на ЗБПВ е 
непозната (14,18). Недоволниот лабораториски 
и епидемиолошки капацитет и човечки и 
финансиски ресурси може да го ограничат 
капацитетот на земјата за откривање случаи 
и појава на епидемии (14) и за испитување 
на епидемии. Може да има значително 
неизвестување за случаи и недоволно 
откривање или одложено откривање на појава 
на ЗБПВ, така што појавата станува видлива 
кога веќе има засегнато многу луѓе. ЗБПВ 
може да предизвикаат експлозивни епидемии 
што ги погодуваат илјадници луѓе (21,22). Ова 
е најзабележливо за патогени по потекло 
од водата кои ги загадуваат системите за 
јавно водоснабдување, каде што голем број 
население е изложено за краток временски 
период. Ваквите епидемии имаат значителни 
здравствени, социјални, економски и 
политички последици. Одложеното 
откривање на случаи и појава на епидемии 
може да резултира во поголеми епидемии што 
предизвикуваат поголеми јавно здравствени, 
економски и социјални последици отколку ако 
е откриена епидемијата и контролни мерки се 
спроведени порано.

Комуникацијата и координацијата помеѓу 
јавните здравствени агенции и оние кои 
се одговорни за мониторинг на квалитетот 
на водата често е несоодветна (18). Многу 
земји имаат недоволен капацитет за рано 
предупредување и одговор и откривање на 
настани (14).

Податоците за бројот на случаи и епидемии 
на ЗБПВ може да ја одразуваат можноста 
на системот за надзор да ги открие овие 
исходи, наместо за реалниот број на појава 
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на случаи или случаи (14). Изворот на 
инфекција кај многу откриени епидемии 
не е утврден (3). Има помалку капацитет за 
откривање на епидемии поврзани со помали 
системи за водоснабдување во заедницата и 
оние поврзани со појава ЗБПВ (18), така што 
патогените и оптовареноста со заболувања 
поврзани со овие извори не е секогаш добро 
познато.

Субоптималниот капацитет за надзор на 
ЗБПВ и истрагата за појава на епидемии, го 
попречува идентификувањето на вистинската 
оптовареност со заболувања. Без точни 
податоци за оптовареноста со заболувања 
поврзани со системите за водоснабдување, 
потребата од инвестиции за одржување и 
одржливо управување со овие системи за 
да се осигура дека тие не предизвикуваат 
болести и епидемии, како и потребата од 
јавно здравствено дејствување за контрола на 
ЗБПВ, веројатно ќе бидат потценети.

Опсегот и целта на публикацијата

Оваа публикација се осврнува на надзорот и 
управувањето со епидемии на ЗБПВ поврзани 
со системите за водоснабдување со вода за 
пиење, вклучително и Легионела. Надзорот и 
управувањето со епидемии од миење со вода, 
базирани на вода и инсекти-вектор преносливи 
ЗБПВ не се опфатени, бидејќи пристапот кон 
нивниот надзор и контрола е различен. Слично 
на тоа, надзорот и контролата на незаразните 
заболувања поврзани со вода, како што се 
хемиски изложености и несреќи, е надвор од 
опсегот на документот.

Повеќето земји од пан-Европскиот регион 
веќе имаат воспоставени системи за надзор на 
заразни болести и управување со епидемии. 
Овој документ има за цел да им помогне на 
земјите да ги градат и да ги зајакнат овие 
системи, така што системите можат да ги 

решат специфичните предизвици поврзани со 
надзорот на ЗБПВ и контролата во системите 
за снабдување со вода за пиење.

Документот се базира на упатствата за надзор 
на заразни болести и одговор на епидемии 
(4,23-26). Дава технички информации за 
специфичните карактеристики, активности 
и методологии поврзани со надзорот 
и управувањето со епидемијата. Оваа 
информација може да се прилагоди на 
локалниот контекст. Се предлага документот 
да се користи заедно со упатствата и со 
националните протоколи за надзор на болести 
и управување со епидемии.

Овој документ има за цел да:

1. ги поддржуваат државите да ги зајакнат 
своите капацитети за надзор на ЗБПВ и 
управување со епидемии;

2. ги поддржуваат државите да ги исполнат 
нивните барања согласно членовите 8 и 
13 од Протоколот;

3. ги поддржуваат државите со 
имплементација на Меѓународниот 
здравствен правилник (МЗП) и Целите на 
одржливиот развој на Обединетите нации 
(ЦОР); и

4. промовира усогласен пристап во пан-
Европскиот регион за зголемување на 
споредливоста на податоците меѓу 
земјите и генерирање на попрецизни 
регионални проценки за оптовареноста 
од ЗБПВ.

Особено, документот дава технички 
информации за:

1. како да се развие и имплементира систем 
за надзор за ЗБПВ (дел А); и

2. како да се испитаат, реагираат и управуваат 
епидемиите од ЗБПВ (дел Б).
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Дел A е насочен кон професионални лица во 
јавното здравство и други вклучени во надзорот 
на ЗБПВ на сите нивоа на здравствениот 
систем, како и регулаторите одговорни за 
обезбедување на безбедност на системите за 
водоснабдување и ефективно надгледување 
на ЗБПВ. Дел Б е насочена кон оние кои се 
вклучени во управувањето со епидемиите од 
ЗБПВ, особено професионалците во јавното 
здравство и специјалистите по хигиена и 
здравствена екологија, давателите на вода и 
комуникаторите со ризик.

Документот е дополнет со голем број анекси:
• Анекс 1. Речник на поими користени во 

документот;

• Анекс 2. Извори поврзани со системите за 
водоснабдување, надзор и управување со 
епидемии;

• Анекс 3. Образец за известување за вриење 
на водата; и

• Анекс 4. Извори за Легионела, вклучително 
и студија на случај за истрага на епидемија 
на Легионерска болест.

Илустративни студии на случаи презентирани 
во деловите А и Б ја карактеризираат 
имагинарната централноевропска земја 
Лагуна. Студиите на случај утврдуваат чекори 
преземени во Лагуна за идентификување и 
спротивставување на заканите од ЗБПВ.

ДЕЛ A.



НАДЗОР НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
ПОВРЗАНИ СО ВОДАТА

Овој дел дава практични информации за тоа како да се постават, 
подобрат и одржуваат ефективни системи за надзор на ЗБПВ. 
Ги објаснува клучните принципи на надзор и различните 
компоненти што можат да бидат вклучени во системот за надзор 
на ЗБПВ. Исто така, вклучува илустративна студија на случај, 
претставена во шест делови, во која се опишани активности 
преземени во Лагуна за развој на систем за надзор на ЗБПВ.

Дел А е насочен кон професионални лица во јавното здравство 
и други вклучени во надзорот на ЗБПВ на сите нивоа на 
здравствениот систем и регулаторите одговорни за обезбедување 
на безбедноста на системите за водоснабдување и ефикасен 
надзор на ЗБПВ.
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Резиме

ЗБПВ продолжуваат да предизвикуваат 
значителна оптовареност со заболувања 
во пан-Европскиот регион. Вистинската 
оптовареност со ЗБПВ е непозната како 
резултат на субтопималниот капацитет за 
надзор на ЗБПВ во многу земји од регионот.

Инфективните заболувања се класифицираат 
како поврзани со водата врз основа на 
нивниот пат за пренесување. ЗБПВ може да 
се пренесат преку ингестија на загадена вода, 
вдишување или аспирација на аеросоли и 
контакт за време на рекреативна употреба на 
вода или капење.

Надзорот е тековно систематско собирање, 
анализа и интерпретација на здравствени 
податоци за употреба при планирање, 
спроведување и оценување на јавните 
здравствени политики и практики (27). Важно 
е да се вгради надзор врз ЗБПВ во рамките на 
постојните национални механизми за надзор, 
како што е вклучување на релевантни патогени 
поврзани со водата во системите за надзор на 
заболувања што се пријавуваат.

Следењето на здравствените исходи треба 
да биде интегрирано со мониторинг на 
исходите од животната средина, како што се 
квалитетот на водата за пиење и загадувачите 
на животната средина, за надзорот на ЗБПВ 
да биде ефективен. Затоа, е неопходна 
силна координација и соработка помеѓу 
релевантните чинители, вклучително агенции 
за надзор на болести, даватели на услуги 
на вода, регулатори и агенции за животна 
средина.

Системите за надзор на ЗБПВ обично работат 
на национално, регионално и локално ниво, 
при што секое ниво има различни функции и 
цели. Надзорот на ЗБПВ може да има голем 
број на специфични цели, вклучително и:
• да ги идентификува временските трендови 

во инциденцата и преваленцата на ЗБПВ;

• откривање на можни епидемии на ЗБПВ;

• да се идентификуваат нови, појавни или 
повторно појавувачки патогени кои се 
пренесуваат преку вода;

• да се процени оптовареноста со ЗБПВ;

• да се идентификуваат групите и заедниците 
кои се изложени на поголем ризик од ЗБПВ 
и да се таргетираат мерките за контрола и 
превенција;

• да се идентификуваат областите на 
водниот систем за да се насочат кон 
ресурсите;

• проценка на ефективноста на контролните 
мерки; и

• да ги информираат политиките и 
регулативите во врска со квалитетот на 
водата и ЗБПВ.

Основните активности за надзор на ЗБПВ се 
откривање на случаи, известување за случаи, 
истрага и потврда, анализа и интерпретација, 
комуникација и преземање активности како 
што се одговор на јавното здравство, развој 
на политика и повратна информација до 
засегнатите страни.

Способноста на системот за надзор да 
детектира и испитува случаи е под влијание на 
голем број фактори, вклучувајќи ја клиничката 
презентација на инфекцијата, однесувањето 
во потрага по здравствена заштита, 
дијагностичките практики, лабораторискиот 
капацитет и практики, видовите на патогени 
под надзор и достапноста на податоци.

Сеопфатен систем за надзор на ЗБПВ 
вклучува и пристапи за надзор врз основа 
на индикатори (како што се болест што се 
пријавува, лабораториски или надзор на 
сентинел) и пристапи засновани врз настаните 
(како што е следење на медиумите) и со 
тоа го олеснува раното предупредување за 
потенцијална епидемија и настани. Различни 
видови на надзор ќе имаат различни атрибути, 
како што се навременост и чувствителност за 
откривање случаи и настани, што ќе ги направи 
повеќе или помалку соодветни за исполнување 
на низа цели за надзор.

Националните агенции за јавно здравје 
обично се одговорни за развој на целокупната 
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стратегија за надзор, дизајнирање на протокол 
за надзор и поддршка на локално ниво со 
развој на локални процедури и спроведување 
на надзор.
Развивање и воспоставување на систем 
за надзор на ЗБПВ вклучува голем број 
активности, вклучувајќи:

1. ангажирање и градење на односи со 
клучните засегнати страни и доделување 
улоги и одговорности;

2. карактеризирање на јавниот здравствен 
проблем преку сеопфатна анализа 
на состојбите и идентификување на 
приоритетите за надзор;

3. дефинирање на целта, обемот и целите на 
системот за надзор;

4. дизајнирање на системот, вклучително 
и избор и дефинирање на исходите од 
надзорот, основна база на податоци за 
надзор и проток на податоци;

5. развој на методологија за собирање и 
управување со системот за надзор; и

6. мониторинг и периодична проценка на 
системот за надзор.

Суштински активности за овозможување 
зајакнување и одржување на надзор на 
ЗБПВ вклучуваат воспоставување на правна 
рамка, јасно дефинирање на процедури за 
надзор на ЗБПВ, обезбедување соодветни 
ресурси, воспоставување инфраструктура 
за надзор (како што се лабораториски 
капацитет, информатичка технологија, 
комуникација и управување со податоци) и 
развој на капацитети - градење на програми 
за персоналот за надзор на сите нивоа на 
системот.

 Системот за надзор може да биде дизајниран 
да го информира поставувањето на 
национални и локални цели засновани врз 
здравјето според барањата на Протоколот.

Системите за снабдување со вода за пиење 
подлежат на рутинско верифицирање 
(усогласеност) на мониторирање на фекалните 
бактерии, како што се E. coli и ентерококи и други 
показатели за загадување. Прекршувањата на 
стандардите за квалитет на водата за пиење и 
настаните од загадување на водата треба да 
бидат известени на здравствените власти. Како 
дел од надзорот врз основа на настани, важно 
е да се создадат процедури за известување на 
вакви настани до надлежното одделение за 
здравство за понатамошно испитување дали 
е поврзано со зголемување на човечки случаи 
на гастроинтестинални заболувања или друг 
исход поврзан со здравјето под надзор.

Просторни анализи и временски серии 
анализи се особено корисни во анализата на 
податоците за надзор на ЗБПВ. Податоците 
за надзор можат да се користат за проценка 
на општествениот и економскиот товар на 
ЗБПВ, што пак може да се искористи за да 
се идентификуваат приоритетите и да се 
залагаат за ресурси за развој и одржување на 
водните системи и да се информира развојот 
на политиките за контрола на ЗБПВ.

Во специјални ситуации, како на пример 
за време на поплавување или природни 
непогоди, можеби е неопходно да се зајакне 
системот за надзор на ЗБПВ преку, на пример, 
зголемување на фреквенцијата на рутинско 
известување засновано врз индикатори или 
подобрување на мониторингот на социјалните 
медиуми или гласини.
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Преглед на надзорот за ЗБПВ

Надзорот е тековно систематско собирање, 
анализирање и интерпретација на здравствени 
податоци за употреба при планирање, 
спроведување и проценка на јавните 
здравствени политики и практики (27).

Важна карактеристика на надзорот на 
ЗБПВ е интегрирањето на мониторинг на 
здравствените исходи со мониторинг на 
резултатите од животната средина, како што се 
квалитетот на водата за пиење и загадувачите 
на животната средина.

Вклучува силна координација и соработка 
помеѓу агенциите за надзор на болести 
(понекогаш познати како јавни здравствени 
агенции), давателите на услуги за пиење вода, 
регулаторите и агенциите за животна средина. 
Ова е клучно за да се обезбеди навремено 
меѓусебно споделување на податоците за 
инциденти на системот за водоснабдување 
и можната појава на епидемии поврзани со 
водата.

Идеално, системите за надзор на ЗБПВ ќе 
бидат вградени во постојните структури 
за надзор, или преку градење на постојни 
системи за надзор или со проширување на 
истите за вклучување ЗБПВ. Активностите 
за зајакнување на системот за надзор може, 
на пример, да се фокусира на ажурирање на 
списокот на заболувања кои се известуваат и 
индикатори под надзор, за да ги рефлектираат 
приоритетните патогени поврзани со водата 
специфични за земјата, како и да се зајакнат 
капацитетот за откривање и пријавување на 
ЗБПВ.

Надзорот на ЗБПВ може да има голем број на 
цели, вклучително и за:

1. да ги идентификува временските 
трендови во инциденцата и 
распространетоста на ЗБПВ;

2. откривање на можни епидемии на ЗБПВ;

3. да идентификуваат нови, појавни или 
повторно појавувачки патогени кои се 
пренесуваат преку вода; 

4. проценка на оптовареноста со ЗБПВ;

5. идентификуваат групи и заедници кои се 
изложени на поголем ризик од ЗБПВ; 

6. мерки за контрола и спречување на целни 
специфични области или популации; 

7. да ги идентификува приоритетните 
потреби за подобрување на системите за 
снабдување со вода за пиење; 

8. проценка на ефективноста на постојните 
контролни мерки; и 

9. да ги информираат политиките и 
регулативите во врска со квалитетот на 
водата и ЗБПВ.

Системите за надзор на ЗБПВ работат обично 
на национално, регионално и локално ниво, 
при што секое од овие нивоа има различни 
функции и цели. Надзорот на локално или 
регионално ниво првенствено може да 
се однесува на откривање на епидемии, 
идентификување групи или заедници со висок 
ризик, таргетирање на мерки за контрола и 
ресурси, проценка на контролните мерки 
и информирање на локалната политика. 
Надзорот на национално ниво првенствено 
може да се занимава со трендови на надзор, 
да идентификува нови, појавувачки или 
повторно појавувани патогени или патогени 
кои се пренесуваат во вода, проценка на 
оптовареноста со болест, таргетирање на 
ресурсите и информирање на националните 
приоритети, политика и регулативи.

Националното ниво може да го поддржи 
локалното ниво во активности за зајакнување 
на системот за надзор, вклучително и развој 
на локални системи за надзор, како дел од 
целокупната национална стратегија за надзор.

Видови на надзор

Надзорот на болести вклучува голем број 
основни активности (25), како што е прикажано 
на Графикон 2.
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Графикон 2. Основни активности за 
набудување на болести

 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
И ПОТВРДА 

АНАЛИЗА И
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

ДЕТЕКЦИЈА НА СЛУЧАЈ

ОДГОВОР НА СЛУЧАЈ

КОМУНИКАЦИЈА

АКЦИЈА  
(ОДГОВОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ,
РАЗВОЈ НА ПОЛИТИКА
И ПОВРАТЕН ОДГОВОР)

, 
 
 

Сеопфатен систем за надзор за ЗПБВ ќе 
вклучува и надзор на база на индикатори и на 
настани (Графикон 3) (28) и ќе вклучува функција 
за рано предупредување, во согласност со 
барањата на МЗП (29) и појава и повторно 
најавување на меѓународни закани за болести 
и други здравствени ризици, Педесет и осмото 
Светско здравствено собрание во 2005 година 
го усвои ревидираниот МЗП. На Графикон 3 се 
дадени детали за различните видови на надзор 
што можат да се користат за откривање на 
појава на епидемии, како дел од целокупната 
рамка за епидемиско разузнавање. Надзор 
врз основа на индикаторот е известување за 
структурирани стандардизирани податоци, 
како што се податоци за лабораториски 
потврдени инфекции или број на случаи со 
кои се сретнува синдромична дефиниција 
на случаи во една недела собрани преку 
рутински системи за надзор. Може да вклучува 
и надзор на индикаторите за животна средина. 
Надзор врз основа на настани е собирање на 
неструктурирани податоци од кој било извор, 
како што се извештаи од медиуми за проблеми 
со снабдување со вода или здравствена 
установа со кој се забележува пораст на 
бројот на лица што присуствувале на одделот 
за итни случаи, или поплаки од клиенти до 
компанија за вода.

Примери за видови на индикатор и надзор 
на случајот за ЗБПВ и нивната поврзаност со 
специфичните цели за надзор се прикажани 
во Табела 4.

Графикон 3. Епидемиска рамка 

Индикатори за надзор

Надзорен систем

Надзор базиран на настан

ПОДАТОЦИ ИЗВЕШТАИ

ЗНАК

ЈАВНО ЗДРАВСТВЕН 
АЛАРМ

КОНТРОЛНИ  
МЕРКИ

Мониторинг

ДомашниИдентификација на ризици
Задолжителна
Нотификација

Лабораториски надзор

Нови ризици
Синромилен надзор

Мониторинг на морталитет
Мониторинг за здравствена активност

Пропишан мониторинг

Не-здравствена заштита
Центри за надзор на отрови

Центри за надзор над однесување
Еколошки надзор

Ветеринарен надзор
Надзор на храна и водоснабдување

Мониторинг на лекови со лиценца

Интернационални

Епидемиолошки точки 
Медицински мониторинг

Процена

Истражува

Дисеминација

Интерпретација
на иззвештаи

Филтер за 
повреда

Алатка за информации
Листа на дистрибуција
Интернационални организации

Доверливо/лимитирана листа на дистрибуција
Национална јавно здравствена агенција и други
Министерство за здравство & други релевантни министерства
Глобална мрежа за надзор и предупредување 
Систем за предупредување
Интни истраги
Меѓународни здравствени регулативи
Национални/Интернационаонални билтени

Јавна дисеминација
Министерство за здравство прес конференции
Вебстрани (на пр. Министерство за здравство , СЗО)
Билтени (на пр.  СЗО епидемилошки податоци)
Мејлинг листи (на пр.  Промед)
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Во реалноста, може да има преклопување 
помеѓу надзорот врз основа на индикатори 
и настани. Како се класифицира одреден 
вид на надзор, ќе зависи од придружните 
цели и може да варира од земја до земја. 
На пример, надзорот на епидемија може да 
се класифицира како на настан, така и на 
индикатор, во зависност од придружните 
цели на системот. Ако системот за надзор на 
епидемии е насочен кон прием на извештаи 
за кластери на случаи или сомнителни појава 
заради откривање на појава на епидемии, 
тогаш може да се класифицира како надзор 
врз основа на настани. Доколку целта на 
системот за надзор на епидемија на ЗБПВ е 
собирање на податоци за бројот, големината 
и локацијата на појава на епидемија на ЗБПВ 
и придружните предизвикувачки агенси, 
со цел да се процени оптовареноста со 
заболувања и области со висок ризик кои се 
склони кон појава на епидемии, тогаш ова би 
се класифицирало како надзор врз основа на 
индикатори.

Слично на тоа, мониторингот на животната 
средина може да се класифицира како 
базиран на индикатор или на настани, во 
зависност од тоа како се организира овој вид 
на надзор во одредена земја. Миниторингот 
на животната средина првенствено се 
спроведува за да се обезбеди обезбедување 
на безбедна вода за пиење. Детекцијата на 
фекални индикатори во снабдувањето со 
вода, сепак, генерално се известува на јавните 
здравствени власти и може да предизвика 
истрага за потенцијален инцидент на вода 
од страна на јавните здравствени установи и, 
доколку е индицирано, спроведување на мерки 
за контрола за заштита на јавното здравје. По 
нотификацијата за откривање на фекалните 
индикатори во водоснабдувањето, јавното 
здравство може да побара дополнителни 
податоци за квалитетот на водата, како што 
се податоци за заматеност од давателот на 
вода, за да се испита потенцијален инцидент 
на вода.

Засновани системи за надзор се ад хок студии 
за да се процени изложеноста базирана 
на население на ЗБПВ или истражувања на 
животната средина за да се карактеризираат 
организмите кои кружат во животната средина. 
Анкетите засновани врз популацијата (како 
што се испитувања за серопроценка) може да 
се користат за да се процени изложеноста на 
специфични патогени, како што се Campylo-
bacter или Cryptosporidium. Ова ќе обезбеди 
информации за оптовареноста со заболувања 
поврзани со овие организми, но не и за изворот 
на инфекција и дали инфекциите се поврзани 
со вода или не. Истражувањата за отпадни 
води во животната средина се користат за да 

се идентификуваат ентеричните организми 
кои кружат во градското население и можат 
да бидат корисни при откривање на епидемија 
(31,32).
Во прилог на ад хок студиите наведени 
погоре, јавните здравствени агенции можат да 
изберат да користат податоци за надзор, како 
што се нотифицирани податоци за случаи, 
лабораториски или податоци за надзор на 
сентинел, за да спроведат студии за контрола 
на случаи. Ваквите студии може да се користат 
за да се идентификуваат факторите на ризик од 
инфекција, вклучително и водата како фактор 
на ризик и да се процени оптовареноста со 
заболување предизвикано од специфичен 
патоген што му се припишува на водата.

Атрибути на различни видови на 
надзор

Видовите на надзор може да имаат 
различни атрибути, како што се севкупност, 
навременост, корисност, чувствителност, 
позитивна предвидлива вредност, 
специфичност, претставителност, 
едноставност, флексибилност, прифатливост 
и стабилност.  Овие атрибути подетално се 
опишани во следното поглавје. Важно е да се 
имаат предвид атрибутите на различни видови 
на надзор кога се одлучува кои видови да се 
вклучат во систем за надзор на ЗБПВ (како 
што се дискутира во следниот дел) и кога се 
проценува системот откако ќе се постави (како 
што се дискутира во следната глава). 

Преглед на атрибутите на различни видови на 
надзор е претставен во Табела 4. Клиничкиот и 
лабораторискиот надзор на пример, се многу 
специфични за откривањето на случаи на ЗБПВ 
и затоа имаат голема позитивна предвидлива 
вредност за откривање на епидемии. Како 
и да е, овие системи може да имаат мала 
чувствителност за откривање на случаи на 
ЗБПВ, и може да не го претставуваат општото 
население бидејќи ќе се надгледуваат само 
ограничен број на патогени кои се вклучени во 
системите, а се забележуваат само случаите 
кои се медицински третирани. Бројот на 
патогени вклучени во системите често е 
фиксен. Последователно, овие системи се 
релативно нефлексибилни бидејќи може да се 
побара законодавна промена за да се вклучат 
нови патогени и патогени што се појавуваат. 
Исто така може да има значително одложување 
помеѓу времето на изложување на зараза 
и времето кога властите за јавно здравје го 
откриваат случајот и идентификуваат дали се 
случува епидемија (Сл. 4). Изворот на зараза 
за овие случаи обично не се документира, па 
тие не можат со сигурност да се поврзат со 
водата.
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Работењето со ваков вид на надзор бара 
ангажирање на вработените од клиниките и 
лабораториите. Учествувањето во надзорот 
неизбежно ќе го зголеми обемот на нивната 
работа, па затоа тоа може да не биде многу 

прифатливо за вработените, особено ако тие 
не може да видат како се користат податоците 
за да се спречи болест. Другите видови на 
надзор ќе имаат слични атрибути (Табела 4).

Графикон 4. Патека на пациентот-навременост и чувствителност на утврдување на случај 
од страна на системи за надзор врз основа на клинички и лабораториски 
дијагностици

Време

Инкубационен период

Изложеност на изворот

Асимптоматски

На пациентот не 
му е потребна нега

Симптоматски

Сериозни 
симптоми

На пациентот му 
е потребна нега

Дијагностицирана инфекција 
(ентерична или респираторна)

На пациентот не 
му е потребна нега

Докторот го 
пријавува 
случајот 

Лабораторијата го пријавува 
случајот во јавно здравствена 

агенција

Препознаена 
епидемија 

Земен примерок

Не е направен коректен тест 
(на пр. Бактериски тест за 

вирусна инфекција)

Лабораторијата 
не детектирала 

организам

Не е земен 
примерок 

Докторот не го 
пријавува 
случајот 

Лабораторијата 
не го пријавува 

случајот 

Не е препознаена 
епидемија 

Направен е коректен тест

Лабораторијата 
детектирала 

организам

Лабораторијата 
не детектирала 

организам

Анализа и интерпретација 
на податоците

Инфекција не е 
дијагностицирана 

Умерени 
симптоми
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Навременост и чувствителност на 
надзор

Настан на изложување како загадување на 
водоснабдувањето може да се манифестира 
како пик (сигнал) во поврзаните резултати 
(како што се жалби на потрошувачите) ден или 
два по настанот. Може да има понатамошно 
одложување во откривањето на сигналот од 
страна на системот за надзор врз основа на 
индикатор. На пример, во масивна епидемија 
на Cryptosporidium во САД загадувањето на 
водоснабдувањето се одрази со пик од жалби 
кај компанијата за вода еден ден по настанот, 
и ваков пик од жалби беше забележан од 
системот за надзор на жалби на потрошувачи 
еден ден подоцна (33). Обратно, еден пик во 
известувања од лабораторијата за Cryptospo-
ridium бил забележан 15 дена по настанот 
предложувајќи дека во овој пример, надзорот 
на лабораторијата има ограничена корист за 
детекција на рано откривање на епидемија 
(Графикон 5а-в). Ако целта на системот за 
надзор е откривање на епидемија, тогаш 
навременоста на забележување на податоците 
од надзорот од страна на системот за надзор 
може да биде исто толку важна колку и 
навременоста на појавувањето на сигналот во 
податоците од надзорот. 

Способноста на системот за надзор да открие 
случаи е под влијание на бројни фактори 
(Графикон 2), вклучувајќи го и клиничкото 
присуство на зараза, однесување за кое е 
потребна здравствена нега, дијагностички 
практики, здравствено финансирање, 
лабораториски капацитет и практика 
и видовите на патогени под надзор.  
Чувствителноста е особено под влијание на 
фактот дека во глобала (34):

• сите случаи не се симптоматични;

• само дел од симптоматичните случаи 
бараат нега; 

• примерок од столица се бара само кај дел 
од тие што бараат нега;

• примероци се тестираат за ограничен број 
на патогени, па примерокот може да не се 
тестира за точниот патоген;

• лабораториските тестови не се 100% 
чувствителни, па дури и ако патогенот е 
присутен, лабораторијата може да не го 
открие; и

• сите изолирани патогени не мора да се 
пријавуваат.

Степенот на тестирање во лабораторија исто 
така може да биде под влијание на тоа дали 
има поврзан трошок или за пациентот или за 
здравствената установа. Видот на спроведени 
тестирања може да биде под влијание на 
практиките на индивидуалната лабораторија 
(19). Во глобала, има помалку тестирање на 
вируси и паразити отколку на бактерии и има 
ограничено поткласифицирање на видовите 
(19).   

Графикон 5. Навременост на откривање на 
појава епидемии: а) заматеност 
за квалитет на вода; б) поплаки 
од клиенти до давателот на 
вода; и в) лабораториски 
извештаи на Cryptosporidium, 
Милвоки, САД, 1993 година
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Како пример за влијанието на погрешната 
дијагноза при откривање и влијание на една 
епидемија е откривањето на епидемија на 
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Легионелоза во Германија во 2013 година (35) 
кое било одложено бидејќи првите случаи 
на сериозна пневмонија биле погрешно 
дијагностицирани од страна на медицински 
лица како летна респираторна болест. Legio-
nella не била вклучена во диференцијалната 
дијагноза. Ако овие случаи биле точно 
дијагностицирани, епидемијата ќе била 
откриена порано и истражувачите процениле 
дека 38 случаи на Legionella можеле да бидат 
спречени.

Како да се одлучи кои видови на 
надзор да се вклучат во системот за 
надзор на ЗБПВ

Кога се одлучува кои видови на надзор да 
се вклучат во системот за надзор на ЗБПВ, 
националните агенции за јавно здравје обично 
ќе треба да имаат предвид два фактора:

• целите на системот за надзор; и

• можноста за спроведување на одреден вид 
на надзор.

Способноста на одреден вид на надзор (како 
надзор на сентинел или лабораториски) да 
упатува кон одредена цел на надзорот ќе 
зависи од атрибутите на видот на надзор (како 
што е неговата навременост и чувствителност 
(како што е дискутирано во погорниот дел за 
„Навременост и чувствителност на надзор‟), 
севкупност, претставителност и специфичност 
(Табела 4). За атрибутите на надзорот повеќе се 
дискутира во следното поглавје. Некои видови 
на надзор, како што се надзор врз основа на 
синдром или надзор врз основа на настан ќе 
го олеснат раното откривање на епидемиите 
пред другите видови, како што е болест 
што мора да се пријави или лабораториски 
надзор кои обично имаат подолги циклуси на 
давање извештај. Последователно, ако една 
од главните цели на системот за надзор е 
откривање на епидемии, националните агенции 
за јавно здравје може да го фаворизираат 
вклучувањето на едниот или двата надзори од 
надзорот базиран на синдром или надзорот 
базиран на настан бидејќи тие го поддржуваат 
навременото откривање на епидемии и ќе 

обезбедат функција за рано предупредување. 
Ако една цел на податоците од надзорот е да 
се надгледува менувањето според сезоните 
и сериозноста на ЗБПВ, Националната 
агенција за јавно здравје (НАЈЗ) може да 
вклучи лабораториски надзор и надзор на 
епидемии бидејќи овие видови ќе обезбедат 
многу специфични податоци за моменталното 
движење и сериозноста на патогени кои 
може да бидат поврзани со вода и епидемии 
поврзани со вода. Атрибутите на различни 
видови на надзор и целите на кои тие може да 
упатат детално се опишани во Табела 4.

Практичните фактори како што е достапноста 
на податоци, капацитети (вклучувајќи ги и 
ресурсите на лабораториите или човечките 
ресурси) и трошокот исто така ќе влијаат на 
тоа кои видови на надзор ќе биде изводливо 
да се вклучат.  Важно е да се има предвид 
способноста и волјата на здравствените 
работници да спроведат различни видови на 
надзор. На пример:

• надзорот на болестите што мора да се 
пријават ќе обезбеди значајни податоци 
само ако има силен капацитет за клиничка 
дијагноза и ако дијагностичките податоци 
може лесно да се забележат од системот;

• ефективниот синдромски надзор може 
да зависи од способноста и волјата на 
здравствените работници да ги користат 
дефинициите за случаите на синдром или 
од употребата на автоматско вадење на 
податоци од електронските медицински 
записи;

• лабораторискиот надзор ќе бара 
минимален капацитет на лабораториска 
дијагноза за патогени поврзани со вода на 
национално и локално ниво; 

• надзорот на сентинел обично ќе бара 
посветеност на персоналот за надзор 
на сентинел да преземе дополнителни 
случаи со земање примероци во согласност 
со дефинираната стратегија за земање 
примероци и собирање и давање извештај 
со подетални информации за случаите; и  
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• употребата на податоци за рецепти, 
податоци за изостанување од училиште 
или повици до медицинските линии за 
помош обично е изводлива само ако овие 
податоци веќе се опфатени од страна на 
електронската база на податоци која може 
да се сподели со НАЈЗ.

Кога се одлучува кој вид на надзор да се 
вклучи во системот, обично се советува да 
се има предвид кои видови на надзор веќе се 
спроведени и кои податоци се брзо достапни 
бидејќи обично поизводливо е и поекономично 
да се надоградат постојните системи отколку 
да се развие нешто од почеток.   
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Како да се постават, подобрат 
и одржуваат националните 
системи за надзор на ЗБПВ  

Оваа глава нуди практични информации 
за градење, подобрување и одржување 
на национални системи за надзор и рано 
предупредување. Ги поддржува земјите во 
спроведување на суштинските барања на 
Протоколот и МЗП.

Главата содржи информации од следните 
извори:

• Техничкиот водич на СЗО за надзор на 
болестите поврзани со вода (4);

• Прирачникот на СЗО за засилување на 
надзорот на и одговор на болестите по 
потекло од храната (24). 

• Извештајот на СЗО за поставување на 
приоритети во надзорот на заразни 
болести (36);

Прирачникот за теренска епидемиологија: 
правила за надзор на Европскиот центар за 
спречување и контрола на болести (ECDC) 
/ Европска програма за тренирање на 
епидемиолошка интервнција (37); и 
Третото издание на правилата за 
епидемиологијата во практиката на јавното 
здравје од Центарот за контрола и превенција 
на болести (CDC) (25).

Доколку е можно, НАЈЗ:

• ќе именува специјалист за јавно здравје 
(како што е епидемиолог) да води 
активности за засилување на системот за 
надзор; 

• ќе развие севкупна стратегија за надзор и 
поддршка на локално ниво со развивање 
на локални постапки и помагање во 
спроведување на надзорот; 

• ќе развие краток протокол за надзор за 
да се документира причината, дизајнот и 
методологијата за системот, особено ако 
новиот систем за надзор е 

• развиен или ако се бараат важни промени 
на постојниот систем; и 

• ќе состави група на експерти или управен 
одбор кој ќе раководи со развојот на 
системот.

Развивањето и поставувањето на систем 
за надзор на ЗБПВ може да вклучи многу 
активности, како што е прикажано на 
Графикон 6.

Графикон 6. Активности за развој и 
поставување на систем за 
надзор на ЗБПВ 

1

2

3

4

5

6

Ангажирајте ги засегнатите страни и 
идентификувајте ги нивните улоги  

Карактеризирајте го јавното 
здравство проблем преку анализа 
на ситуацијата и согласно 
приоритети под надзор

Дефинирајте ја целокупната цел, 
обемот и целите на ЗБПВ

Идентификувајте ги резултатите 
од надзорот, основниот надзор 
база на податоци и дизајн на системот

Развијте методологија за собирање, 
управување и анализирање 
податоците за надзор

Развијте процеси за следење 
и проценка на системот
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Активност 1. Да се ангажираат 
клучни заинтересирани страни и да 
се идентификуваат нивните улоги

Работењето и градењето на односи со 
клучните заинтересирани страни, како 
што се донесувачи на одлуки и технички 
експерти од организации кои ќе учествуваат 
во надзорот овозможува тие да придонесат 
со нивната стручност и да учествуваат во 
процесот на дизајнирање и спроведување 
на системот за надзор.  Доколу е можно, тие 
треба да се ангажираат што е можно порано 
со формирање на советодавна група што ќе 
го надгледува и води развојот на системот.  
Дополнителни заинтересирани страни 
може да се идентификуваат во текот на 
еволуирањето на системот.

Доколку е можно, тие што активно ќе бидат 
вклучени во раководење со системот за надзор 
на ЗБПВ, вклучувајќи ги и тие што ќе обезбедат 
податоци и ќе имаат за задача да одговараат 
врз основа на резултатите од надзорот, ќе 
бидат ангажирани. Заинтересираните страни 
може да бидат ангажирани на национално 
и локално ниво. Национална советодавна 
група може да советува за севкупниот дизајн 
и развој на системот и може да поддржува 
идентификација на националните приоритети 
за надзор на ЗБПВ. На локално ниво, тие кои 
ќе имаат за задача да го стават системот во 
фукција може да формираат локална група. 

На национално ниво, можните заинтересирани 
страни кои може да се ангажираат вклучуваат:

• Министерство за здравство/НАЈЗ;

• епидемиолози;

• регулатори за вода;

• агенции за животна средина;

• специјалисти за здравствена екологија;

• лабораториски специјалисти;

• правни експерти и експерти за заштита на 
податоци;

• специјалисти за информатичка 
технологија;

• специјалисти за надгледување на 
медиумите/специјалисти за надзор врз 
основа на настан; и

• менаџери на податоци.

На локално ниво, потенцијалните засегнати 
страни вклучуваат:
• локални специјалисти за јавно здравје

• локални епидемиолози

• локални водоснабдувачи

• претставници од локалните здравствени 
установи

• претставници од локалните лаборатори

• локални специјалисти за здравствена 
екологија.

Активност 2. Да се карактеризира 
проблемот со јавното здравје 
преку анализа на ситуација и да се 
договорат приоритети за надзор

Корисно е да се направи анализа на 
ситуацијата за да се опише епидемиолошката 
ситуација за ЗБПВ во земјата и моменталниот 
капацитет за надзор на национално и локално 
ниво. Приоритетите за надзор може да се 
идентификуваат и да се договорат од страна 
на советодавната група за надзор на ЗБПВ 
врз основа на резултатите од анализата на 
ситуацијата.

Анализата на ситуацијата може да вклучи:

• патогени што се од интерес, а се поврзани 
со водата и циркулираат во земјата, 
вклучувајќи и податоци за сериозноста 
на болеста и севкупниот број на случаи 
и бројот на случаи поврзани со вода, 
распространетост и појава за време на 
дефинираниот временски период (на 
пример, во изминатите 5 или 10 години) 
и кои било промени во овие податоци, 
севкупно и за секој патоген (овие податоци 
може да се добијат од бројни извори, 
вклучувајќи ги и постојните системи 
за надзор, лабораториските записи, 
извештаите за испитување на епидемија, 
објавените и необјавените истражувања 
и податоците од анкети за отпадни води 
и/или слатководни тела од  животната 
средина);  

• болести предизвикани од патогени, 
вклучувајќи ја и нивната сериозност, 
долгорочна последица, стапка на смртност, 
периоди на инкубација, начини на 
пренесување и заразност;  

• склоност на секој патоген да предизвика 
епидемии;

• економски трошоци на земјата поврзани со 
патогените;

• високоризични групи или високоризични 
области за зараза и болест;

• дали има некаква јавна или политичка 
загриженост во врска со патогените;

• можни извори на патогените, вклучувајќи 
ги и резервоарите од животната средина и 
зоонотските резервоари;
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Надзор на студија на случај: активност 1

Лагуна

Лагуна има популација од 10 милиони луѓе и лоцирана е во централна Европа. Таа е планинска земја со многу реки и езера. 
Шеесет проценти од населението живее во урбани центри, вклучувајќи ги и 3 милиони луѓе кои живеат во главниот град.

Ангажирање на клучни заинтересирани страни

За да се исполнат барањата на Протоколот, НАЈЗ на Лагуна има за задача да го зацврсти националниот капацитет за надзор 
на ЗБПВ.

Заинтересираните страни и нивните улоги

НАЈЗ го вклучува и Одделот за надзор и контрола на болести кој е одговорен за надзорот и контролата на заразните болести во Лагуна. 
Одделот вклучува тим со примарна одговорност за надзор и контрола на болестите по потекло од храната и водата. Клинички примероци 
се тестираат во лабораториите кои се дел од здравствените установи на ниво на област, регионално или национално ниво или понекогаш 
во приватни лаборатории, во зависност од установата и видот на тестирањата што се бараат.

Агенцијата за заштита на животната средина (АЗЖС) има севкупна одговорност за мониторинг на водата за пиење и дејствува како регулатор 
на водата за пиење. Јавното водоснабдување во Лагуна е обезбедено од општинските власти кои вршат тестирање на квалитетот на водата 
за пиење по индикатори. Примероците од вода за пиење се тестираат во националната и регионалните подружници на лабораториите на 
АЗЖС.

Одговорниот за тимот за болести по потекло од храна и вода (БПХВ) и на НАЈЗ (националниот водач за надзор на ЗБПВ) создава национална 
мултидисциплинарна советодавна група која ќе управува со развојот на системот за надзор на ЗБПВ во Лагуна. Членството на советодавната 
група и нивната улога и одговорности се детално опишани во Табела ПС1. Групата вклучува претставници од локални подружници на НАЈЗ 
кои се одговорни за спроведување на надзор и формирање на локални групи од релевантни засегнати страни на локално ниво.

Табела ПС 1. Членовите на советодавната група од Лагуна и нивните улоги и одговорности

Личност Улога/одговорност во развојот и воведувањето на систем за надзор 

Одговорен за тимот за БПХВ Севкупна координација и национална фокусна точка за надзор 
Главен епидемиолог од тимот 
за БПХВ

Развој на протокол, дизајн на системот, развој на план за анализа на податоци, анализа на 
податоци и известување 

Статистичар од тимот на 
БПХВ Развој на план за анализа на податоци, анализа на податоци

Менаџер на податоци од 
тимот за БПХВ Развој и раководење со база на податоци 

Одговорен за надзорот врз 
основа на настан во НАЈЗ

Го води проширувањето за постојниот систем за надзор врз основа на настан да ги вклучи 
и ЗБПВ, раководење со делот на ЗБПВ од надзорот врз основа на настан и пријавување на 
настани поврзани со вода до националната точка за контакт

Претставници од 
субанционално ниво на НАЈЗ Работење со локално ниво, спроведување на локално ниво 

Национален програмски 
менаџер за квалитетот на 
водата за пиење на АЗЖ 

Советува за тоа како да се користат податоците од надзорот на квалитетот на водата и други 
корисни податоци во надзорот и воспоставување на врски помеѓу два система 

Претставник од 
Националната референтна 
лабораторија за заразни 
болести 

Советува за лабораториски аспекти на надзор, го води развојот на капацитетот на 
лабораторијата за надзор, ангажирање на локалните лаборатории во надзорот 

Претставник од снабдувачите 
од службата за вода за пиење 

Ангажирање на снабдувачите од службата за вода за пиење во споделувањето на податоците 
и настаните со квалитетот на водата

Специјалист за здравствена 
екологија Советува за мониторинг на животната средина за надзор

Специјалист за ентерични 
инфекции и инфекции по 
потекло од водата 

Советува за клинички размислувања, ангажира клинички доктори на национално и локално 
ниво

Специјалист за Легионерска 
болест

Советува за барања за надзор на Легионерска болест, вклучувајќи и примероци од животната 
средина
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Надзор на студија на случај: активност 2

Вовед 

Сите урбани центри и некои околни рурални области во Лагуна имаат локално јавно водоснабдување со вода извадена или 
од надземни или од подземни извори.  Инфраструктурата на многу системи за јавно водоснабдување застарува и поголема 
е веројатноста за појава на зараза. Водоснабдувањето на главниот град доаѓа од големо езеро кое граничи со две соседни 
земји. Проценето е дека 2 милиони рурални жители добиваат вода или од водоснабдувањето на заедницата или од приватни 
бунари чијашто вода доаѓа од подземни води. Има 200 регистрирани индустриски кули за ладење во Лагуна поврзани со 
електрани, преработка на храна и други индустриски преработки. Поголемиот број од нив е лоциран во и околу главниот град.

Постојни инфраструктури за надзор

Од здравствените установи се бара да пријавуваат случаи на стомачен тифус и заразна крвава дијареа во рамките на 
националниот систем за надзор на заразни болести. Од лабораториите за јавно здравје се бара во рамките на истиот систем 
да пријавуваат случаи на кампилобактериоза, хепатит А и Е, Salmonella enterica серотипови Typhi и Paratyphi, шигелоза и 
Vibrio cholerae кои се лабораториски потврдени.

Изворот на зараза за овие случаи ретко се одредува освен ако не се испитува како дел од испитувањето на епидемии, па 
оптовареноста од ЗБПВ е многу потценета и нема соодветен капацитет за откривање на епидемии.

Откривање и пријавување на епидемии 

Епидемиите обично се откриваат од страна на општински канцеларии на НАЈЗ, првенствено поради пријави за група на случаи 
од страна на здравствените установи, а повремено и од директни пријави од јавноста. Од време на време се пријавуваат 
епидемии на АГБ (акутни гастроинтестинални болести) поврзани со јавното и приватното водоснабдување. Во последните 
пет години се појавија неколку епидемии на Cryptosporidium и Giardia, вклучувајќи и бројни епидемии поврзани со јавното 
водоснабдување. Група на пет случаи на пневмонија добиена во заедницата исто така беше пријавена претходната година. 
Оваа група, последователно потврдена како Легионерска болест, се појави во предградието на главниот град. Осомничениот 
извор беше индустриска кула за ладење, иако изворот не беше дефинитивно идентификуван.

Извештај за проблемот

Лагуна има несоодветен капацитет за надзорот на ЗБПВ. Се појавуваат нови патогени што не се опфатени од постојниот систем 
за надзор. Земјата е подложна на епидемии од ЗБПВ поради стареење на инфраструктурата на системите за водоснабдување 
на вода за пиење и несоодветен капацитет за навремено откривање и реагирање на епидемиите на ЗБПВ.

Препораки за подобрување

Треба да се засили капацитетот за управување со надзор на епидемии на ЗБПВ. Надзорот треба да се прошири да вклучува 
патогени што се појавуваат и надзор на синдром и надзор врз основа на настан за рано откривање на епидемиите.

Врз основа на анализата на ситуацијата и имајќи поминато низ формалниот процес за идентификување на приоритетите за 
надзор, НАЈЗ ги идентификува следните резултати како дополнување на постојниот систем за надзор:

Cryptosporidium видови
• ентеропатогена E. coli
• Giardia видови
• Legionella видови
• АГБ

• епидемии на ЗБПВ.
НАЈЗ исто така би сакала да го засили надзорот врз основа на настан за епидемиите на ЗБПВ со тоа што ќе осигури капацитет 
за добивање спонтани пријави на група на болести, сомневање за епидемии и необични настани со јавното здравје и со 
надгледување на надминувањето на стандардите за квалитетот на водата и јавни жалби во врска со водоснабдувањето.
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• ограничувања на достапните податоци 
особено празнини;

• тековни извори на податоци и потенцијални 
нови извори и капацитет на постојниот 
надзор на национално, регионално и 
локално ниво; 

• главни учесници и засегнати страни и 
нивните улоги во надзорот и контролата на 
организмите; и

• меѓународни барања за надзор.

Доколку е можно, следното треба да се 
идентификува на локално ниво:  

• детален опис на локалниот систем за 
водоснабдување, вклучувајќи ги главните 
извори и снабдувачи на вода за пиење, 
нивната географска дистрибуција и 
снабденото население;

• секој достапен податок за квалитетот 
на водата и состојбата на системот за 
водоснабдување на водата за пиење (од 
ПБВ, на пример, ако еден е достапен 
за системот) со особено нагласување 
на инфраструктуралната слабост и 
вклучувајќи и систематска анализа на 
можни опасни настани кои може да вклучат 
патогени во системот или кои може да не 
успеат да ги отстранат;

• преглед на потенцијални извори на Legio-
nella (како што е бројот и географската 
дистрибуција на индустриски кули за 
ладење); и

• локално ранливо население и 
опкружувања.

  
Во идентификување на приоритетите за 
надзор, може да се имаат предвид бројни 
фактори кога се одлучува каде да се 
фокусираат активностите на системот за 
надзор. Системите за надзор може да се 
засилат во одредени периоди од годината 
за да се одразат сезоните на ЗБПВ и/или во 
области каде ЗБПВ се ендемски или каде што 
е познато дека се појавуваат епидемии. Ова 
може да вклучи:  

• области каде што водата за пиење се 
апстрахира од површински води или други 
ранливи извори на вода; 

• области каде стоката се одгледува многу 
блиску до водоснабдувањето;

• области подложни на суши каде 
непрекинатото снабдување и/или паѓање 
на притисокот може да дозволи интрузија 
на органски и други загадени материјали 

во системот за дистрибуција на вода;  

• области склони кон поплави кои може да 
ги нарушат системите за водоснабдување и 
да ја загадат водата за пиење; 

• области снабдени од мали системи за 
водоснабдување на заедницата; и  

• индустриски области. 

Собирањето и сумирањето на податоци за 
ситуацијата во земјата ќе помогне да се 
идентификуваат приоритетните резултати од 
надзорот (патогени, болести кои мораат да се 
пријават и синдроми) кои земјата треба да ги 
надгледува. Се препорачува да се дефинира 
критериумот за давање предност за тоа која 
болест поврзана со вода да се вклучи во 
надзорот (24).  

Факторите што треба да се имаат предвид 
вклучуваат (25):

• важноста на проблемот и на индивидуални 
патогени за јавното здравје; 

• степенот до кој може да се спречи, 
контролира и третира проблемот; и  

• ресурсите кои ќе бидат потребни за да се 
отпочне со надзор на одреден патоген и 
дали има капацитет да се почне со надзор 
и контрола на проблемот.    

Треба да се спроведе формален процес за 
приоритизирање на болести за надзор што 
ќе вклучува или мрежни дијаграми или Делфи 
панел (24). Приоритетите за надзор може да се 
преведат како можности за надзор. Упатство 
за процесот на давање проритизација, 
вклучувајќи ја употребата на мрежни дијаграми 
и Делфи панели, дадено е во практичното 
упатство на СЗО за засилување на надзорот на 
болестите по потекло од храна (24).    

     

Одредување на севкупната цел, 
опсег и активности на системот за 
надзор на ЗБПВ: Активност 3 

Севкупната цел и опсег на системот за надзор 
и целите за надзор може да бидат дефинирани 
врз основа на ситуационата анализа и 
резултатите од вежбата за приоритизација. 
Целта е да се спроведе надзор на ЗБПВ. 
Обемот ќе ги детализира типовите на ЗБПВ 
што треба да бидат вклучени во системот, 
географската покриеност, населението 
што треба да биде опфатено и временскиот 
период за надзор. Системите за надзор можат 
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да имаат повеќе од една цел. Елементите на 
системот треба да бидат соодветно навремени, 
репрезентативни, чувствителни и специфични 
за решавање на нивните соодветни цели, 
што пак влијае на методите на собирање на 
податоци, вклучително и на фреквенцијата. 
На пример, ако целта е откривање на појава 
на епидемии, тогаш обезбедувањето дека 
системот е сензитивен и лесно може да 

се идентификуваат случаите ќе биде од 
приоритет, како и навременото собирање на 
податоците, така што епидемиите може да 
се идентификуваат рано за да се овозможи 
нивно брзо управување. Доколку целта е да 
се идентификуваат групи со висок ризик, 
ќе биде важно да се обезбедат податоците 
репрезентативни на општата популација.

  
  Студија на случај на надзор: активност 3

Врз основа на резултатите од ситуационата анализа на ЗБПВ во Лагуна, советодавната група се согласува со следново. Целта на 
надзорот е да се соберат и анализираат податоците за јавното здравство и животната средина за да се информираат активности 
за намалување и контрола на ЗБПВ. Обемот на системот за надзор на ЗБПВ ќе вклучува:
• вид на болест: болести по потекло од водата поврзани со загадување на водата за пиење и Legionella;
• географска покриеност: целата земја;
• покриеност на населението: целата популација; и
• мониторинг: преку целата година.

Целите се:
• зајакнување на капацитетот за откривање на епидемии и промени во појава на болести и заболувања и спорадични случаи;
• зајакнување на капацитетот за мониторинг на животната средина и проценка на ризикот на системите за водоснабдување;
• да ги следи трендовите во квалитетот на водата и ЗБПВ;
• да се идентификуваат области со висок ризик за да се насочат со мерки за контрола; и
• да се процени оптовареноста и влијанието на ЗБПВ и да се објават редовни ажурирања за информирање на политиките и мерките за 

подобрување.

Активност 4. Идентификувате ги 
резултатите од надзорот, основната 
база на податоци за надзор и 
дизајнирање на системот

Врз основа на резултатите од ситуациската 
анализа и согласно целта, обемот и целите на 
системот, советодавниот комитет може:

• да ги наведе приоритетните исходи 
(патогени, заболувања што се пријавуваат и 
синдроми) за да ги мониторира земјата;

• селектира (каде е потребно) дополнителни 
сурогат исходи, како што е поплаки за 
состојбата на водата што ќе овозможат 
порано откривање на потенцијални настани 
на изложеност и појава на изложеност;

• да ги поврзе сите исходи под надзор со 
специфични цели за надзор;

• да идентификуваат соодветни извори за 
обезбедување на податоци за секој исход 
од надзорот, како што се снабдувачите 
на вода што можат да известуваат за 
квалитетот на водата; и

• да воспостават достапни бази на 
податоци на кои може да им се пристапи 
за да се соберат податоци за, на пример, 
лабораториско дијагностицирање, рецепти 
за антидијареални лекови или повици 
автоматски за медицински совети.

Овие извори на податоци и податоците дадени 
од нив ќе ги содржат елементите на системот 
за надзор.

Добра практика е да се развие шематски 
преглед на системот за надзор засновано 
врз идентификуваните типови на надзор 
(градежни блокови), исходи од надзор и 
извори на податоци (елементи) на системот.

Секој вид на надзор има свои цели и резултати и 
може да опфаќа различни групи на население; 
може да биде корисно да се дефинираат 
овие. Идеално, се собираат само онолку колку 
што се потребни податоци, а сите собрани 
податоци имаат специфична цел да помогнат 
во исполнувањето на одредена цел за надзор.
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Дефинирајте ги дефинициите на 
случаите за секој исход под надзор

Дефинициите за надзор на случај може да 
се разликуваат од клиничките дефиниции 
на случаи или од дефинициите на случај 
користени за време на појава на епидемиите. 
Земјите обично усвојуваат свои дефиниции 
за случаи или можат да решат да користат 
јавно достапни дефиниции објавени од други 
организации.

На пример, Европската унија објави список на 
стандардни дефиниции на случаи на надзор на 
заразни болести (38,39). Овие се користат од 
страна на ECDC и некои национални агенции 
за јавно здравје во Европа. Во рамката 1 е 
даден пример за дефинирање на случајот на 
Европската унија за криптоспоридиоза.

Дефинирајте ги податоците што треба 
да се соберат и фреквенцијата на 
известување

Обично, податоците за случаи на заболувања 
кои се пријавуваат или за лабораториски 
потврдени случаи ќе бидат засновани на студии 
и надзор. Податоците за синдромски надзор 
можат да бидат или засновани на случаи или 

места за надзор може да известуваат збирни 
податоци. Во идеален случај:
• сите собрани податоци имаат дефинирана 

цел и можат да се користат за да се спречи 
или контролира болеста под надзор: на 
пример, податоците за географската 
дистрибуција на ЗБПВ може да помогнат да 
се идентификуваат слабости во системот 
за дистрибуција на вода или географски 
области каде има поголема зачестеност на 
случаи, што укажува на појава епидемија: 
ако податоците немаат реална цел, тие не 
треба да се собираат;

• се дефинира фреквенцијата на 
известување за податоци: тоа ќе зависи од 
целта на податоците:

• податоците наменети за откривање на 
појава, обично се пријавуваат што е 
можно поскоро;

• податоците што се користат за надзор на 
трендовите и сезони, обично се собираат 
на постојана основа (на пример, 
седмично); и

• податоци што се користат за проценки 
на оптоварувања на болести или за 
надзор на патогени микроорганизми се 
поврзани со ЗБПВ може да се соберат 
поретко (месечно или годишно)

Бокс 1. Дефиниција на случај на набљудување на Европската Унија за cryptosporidiosis

Клинички критериуми: особа со најмалку еден од следниве две:
• Дијареа
• Абдоминална болка

Лабораториски критериуми: со најмалку од следниве четири:
• Присуство на Cryptosporidium ооцисти во фецес
• Присуство на Cryptosporidium во интестиналната течност или примероци за биопсија на тенкото црево
• Детекција на Cryptosporidium нуклеарна киселина во фецес
• Детекција на Cryptosporidium антиген во фецес

Епидемиолошки критериуми: еден од следниве епидемиолошки врски:
• Човек – човек трансмисија
• Изложеност на заеднички извор
• Животно – човек трансмисија
• Изложеност на контаминирана храна/вода
• Изложеност во животната средина

Класификација на случај:
А. Можен случај: не се применува
В. Веројатен случај: особа која ги исполнува клиничките критериуми со епидемиолошка поврзаност
С. Потврден случај: особа која ги исполнува клиничките и лабораториските критериуми

Забелешка: Ако националниот набљудувачки систем не ги опфаќа клиничките симптоми, сите лабораториски потврдени 
случаи треба да се сметаат за потврдени случаи.
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Табелата 5 ги прикажува типичните податоци 
што се собираат за различни исходи.

Идентификувајте ги другите извори на 
податоци што можат да се користат за 
информирање на надзор

Други податоци, како што се климатски 
податоци, би можеле да се користат за да 
се идентификуваат периоди со висок ризик 
за појава на појава на епидемии или да се 
идентификуваат факторите на ризик за ЗБПВ, 
што може да укаже на области што би можеле 
да бидат насочени за мерки за контрола.

Земајќи ги во предвид силните страни 
и ограничувањата на системот за 
надзор

Откако се одлучи за какви податоци да 
се соберат и нивните извори, корисно е 
да се земат во предвид силните страни и 
ограничувањата на системот за надзор и како 
може да се зајакне дизајнот за да се справи со 
идентификуваните ограничувања. Особено, 
може да се земе во предвид:
• дали популацијата, како што се корисници 

на индивидуални и мали приватни системи 
за водоснабдување, ќе бидат изоставени од 

системот за надзор, и какво влијание (ако 
има) ова веројатно ќе има врз контролата 
на ЗБПВ во земјата;

• потенцијалните извори на пристрасност 
поврзани со податоците;

• колку е веројатно дека системот ќе ги 
пропушти случаите;

• колку е веројатно дека случаите се 
погрешно класифицирани како не-случаи, 
погрешно класифицирани како случаи, 
и како тоа може да влијае на проценките 
за надзор и заклучоците добиени од 
податоците;

• дали системот е доволно навремен за да 
овозможи рано откривање на појава на 
епидемии;

• колку е лесно да се прилагоди или 
модифицира системот, на пример, во случај 
на вонредна состојба и дали системот 
може да се прошири или намали како 
одговор на потребата од јавно здравје;

• дали системот е премногу комплициран; и

• дали има вишок или удвојување во 
собраните податоци и дали сите податоци 
се собираат за одредена намена.

Табела 5. Податоци што најчесто се собираат за различни исходи од надзорот

Надзор
исход

Вид на
податоци

Предлог сет на основни податоци Пример за 
известување и
фреквенција

Регистрирани 
случаи на
ЗБПВ

Случај-
засновано

Име, возраст, датум на раѓање, пол, 
занимање, адреса на работа, датум на 
почеток на болест, датум и место на 
хоспитализација, случај исход (жив, умрен), 
неодамнешна историја на патувања

Во рок од 24 
часа

Лабораториски 
слулчаи 

Случај-
засновано

Известување лабораторија, име на 
пациент, возраст, пол,, датум на појава на 
болест, типот на примерокот, датумот на 
примерокот, патогениот организмот (полно 
име на организмот и кое било пишување) 
резултати), методи за идентификација

Во рок од 24 
часа
за итно
известувања,
инаку неделно

Синдромичен
надзор податоци 
(AGI, дијареја)

Агрегат Вкупно неделни случаи според возрасна 
група, пол и место

Неделен

ЗБПВ
епидемии

Случај-
засновано

Локација и датум на појава, вкупни 
случаи, број хоспитализирани и починати, 
предизвикувачки агент,
извор на избувнување (јавна или приватна 
вода снабдување, кула за ладење итн.), 
квалитет на вода, главно
ризици од загадување на системот 
за водоснабдување, придонесувачки 
фактори

Квартално
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Студија на случај на надзор: активност 4

Врз основа на резултатите од анализата на состојбата, советодавниот комитет во Лагуна се согласува дека системот за надзор 
треба да вклучува и индикаторски и надзор врз основа на настани. Видовите на надзор, исходите под надзор и изворите на 
податоци што треба да бидат вклучени во системот се сумирани во Табела ЦС2.

Табела ПС 2. Табела ЦС2. Видови на надзор, исходот под надзор и извори на податоци што 
треба да бидат вклучени во системот за надзор на Лагуна

Асоцирана/поврзана цел на 
надзор на ЗБПВ

Вид на надзор Исходи од надзор Извори на 
податоци/дата

Население 
кое се следи

Надзор врз основа на индикатори
Откривање на епидемии
Надзор на трендовите
Идентификување области со 
висок ризик 
Проценка наоптовареноста и 
влијанието
Користење на податоци 
за надзор на стратегија и 
контрола на ЗБПВ

Надзор на 
забележително 
заболување

Клиничко дијагностицирање на:
• тифус
• заразна крвава дијареја
• пневмонија стекната во 
заедницата

Здравствени 
установи

Популација 
на пациенти

Лабораториски дијагнози на:
• Кампилобактер
•Криптоспоридиум
• ентеропатогени E. coli
• Giardia 
• Хепатитис А и Е.
• Легионела
• Салмонела
• Шигела
• Вибрио колера

Јавни и 
приватни 
клинички 
лаборатории

Популација 
на пациенти

Откривање на епидемии

Трендови на надзор

Синдромски
надзор

АГБ Објекти за 
примарна нега 
и болнички 
одделенија за 
итни случаи

Популација 
на пациенти

Идентификување на области 
со висок ризик 
Проценка на оптовареноста и 
влијание на ЗБПВ Користете 
податоци за надзор за 
политика и контрола на ЗБПВ

НадзорНадзор на појава 
на епидемии (надзор 
надзорна истражувани 
епидемии кои се 
предизвикани со вода)

Епидемии по потекло од вода Подрачни/
регионални 
канцеларии на 
НАЈЗЈЗ

Целосна 
популација

Надзор по основ на настани
Откривање на епидемии Директно известување 

за кластери на 
заболувања и 
сомнителни епидемии

Невообичаени настани и 
сомнителни епидемии

Подрачни/
регионални 
канцеларии на 
НАЈЗ

Целосната 
популација

Откривање на епидемии
Идентификување на области 
со висок ризик 
Користње на податоци 
за надзор на стратегија и 
контрола на ЗБПВ

Надзор на квалитет на 
водата

Надминување на границите на 
прагот за квалитетот на водата:
• Ешерихија коли
• резидуален хлор (за 
водоснабдувања што се 
предмет на дезинфекција)

ЕПА / 
регулатор на 
вода 

Снабдувач на 
вода

Не 
применливо

Откривање на епидемии 
Идентификување на области 
со висок ризик

Надзор на жалби од 
клиенти

Надминување на границата на 
прагот за жалби на клиентите 
за квалитетот на водата и / или 
системот за снабдување со вода

Снабдувач на 
вода

Не 
применливо

Постојниот систем за надзор на болести кои се пријавуваат ќе биде проширен за да се вклучат дополнителни патогени поврзани 
со вода, а ќе се развие и нов систем на синдромски надзор за АГБ. Постојниот надзор надзорна епидемии, исто така, ќе биде 
проширен за да вклучи надзор на епидемии по потекло од водата, како и постојниот систем за надзорнадзор врз основа на 
настани, за да вклучува надзор на сигнали за квалитет на водата и надзор на жалбите од клиенти-даватели/снабдувачи на вода. 
Шематски дијаграм на системот за надзор е прикажано на Графикон ЦС1.
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Студија на случај на надзор: активност 4 

Графикон ЦС1. Шематски дијаграм на системот за надзор на Лагуна

Национална Агенција за Јавно Здравје – НАЈЗ

Надзор над појава
Надзор на  болести што се пријавуваат

Синдромски надзор 

Комуникација

Надзор на квалитетот на водата
Надзор на поплаки од клиент

Алерти

Кластер на случаи и необични настани

Индикатор-базиран надзор

Подрачни и 
регионални 
канцеларии 

на НАЈЗ

Здраствени 
установи

Клинички 
лаборатории

Оддели на 
Итна Служба 
во болници ЕПА / 

регулатори 
на вода

Надзор врз основа на настани

Снабдувачи 
на вода 

Подрачни и регионални 
канцеларии на НАЈЗ

Активност 5. Да се развие 
методологија за прибирање, 
управување и анализирање на 
податоците од надзорот

Процесот за спроведување на надзор 
(методологија) (Графикон 7) треба да се 
разработи и да се договори со сите засегнати 
страни, особено со оние што ги собираат, 
известуваат и примаат податоците.

Идеално, методологијата треба да ги опише:

• улогите и одговорностите во работењето 
на системот за надзор на секое ниво 
на системот, вклучувајќи ги и лицата 
одговорни за собирање, известување и 
примање на податоци;

• процес за идентификација на случаи во 
здравствените установи и известување на 
податоци за случаи до јавната здравствена 
агенција, вклучително и проток на 
податоци од локално до локално на 
национално ниво;

• процес за електронско снимање на 
податоци од други системи, како што 
се лабораториски, еколошки или 
пропишувани бази на податоци;

• податоците што треба да се соберат од 
секој извор на податоци;

• обрасци за известување, вклучително и 
формулари за известување за надзор на 
болести што се пријавуваат;

• управување со податоци, вклучително и 
како ќе се кодираат и внесат податоците 
во системот, како ќе се чуваат, кои ќе имаат 
сопственост или овластување и како ќе 
бидат заштитени податоците;

• процесот за анализа и толкување на 
податоците и генерирање извештаи 
за надзорот (дискутиран понатаму во 
следното поглавје);

• прагови за предупредување за надзор врз 
основа на индикатори и настани; и

• процес за испитување на индивидуални 
случаи на болести што се пријавуваат.

Праговите може да се дефинираат и да се 
применат на податоците за надзор за да се 
олесни откривањето на епидемии и да се 
следат сезонските епидемии. Прагови за 
откривање на појава на епидемија може да 
бидат:
• зголемување на бројот на случаи 

во споредба со позадинската 
стапка  за одредена болест за истиот 
временски период и место; на пример, 
двојно зголемување на стапката на 
криптоспоридиоза над основната стапка на 
надзор за претходните пет години (40) или 
двојно зголемување на неделниот просечен 
број на случаи на крвава дијареја (24); и

• дефиниран број на случаи што ќе 
предизвикаат истрага за појава на 
епидемии, како што се пет случаи на 
сомнителна шигелоза или крвава дијареја 
(41).



НАДЗОР И ЕПИДЕМИОЛОШКО УПРАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДА ПОВРЗАНИ СО ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ

34

Практичниот прирачник на СЗО за зајакнување 
на надзорот на болести по потекло од храна 
(24) дава дополнителни информации за тоа 
како да ги поставите и користите праговите.

Добра практика е редовно да се соопштуваат 
резултатите од надзорот на засегнатите 
страни за да се:

• информира за одлучување за акција за 
јавното здравје; и

• демонстрира целта и корисноста на 
податоците за надзор на оние што 
известуваат за да ги мотивираат и вклучат 
во надзорот.

Ова најдобро се постигнува преку редовно 
создавање и објавување на извештај за 
надзорот или билтен. Идеално, овие билтени 
ќе бидат:

• дистрибуирани до сите засегнати страни 
вклучени во надзорот, вклучително и 
даватели на вода и регулатори; и

• јавно достапни, на пример, на веб-
страницата на јавната здравствена 
агенција.

Активност 6. Развој на процеси за 
надзор и проценка на системот

Податоците за надзор можеби не се со највисок 
квалитет. Како резултат на тоа, потребни се 
некои напори за да се обезбеди основно ниво 
на квалитет за да се обезбеди конзистентност 
и валидност на резултатите од надзорот. Ова 
се постигнува преку мониторинг и евалуација 
(М&Е). M&E може да вклучува постојан 
мониторинг на квалитетот на податоците и 
периодични проценки на системот за надзор.

За тековен мониторинг, автоматските проверки 
на податоци можат да бидат вклучени во 
електронските системи за управување со 
податоци со тоа што ќе се вградат во системот:

Графикон 7. Дефиниција на случајот за набудување на Европската унија за 
криптоспоридиоза
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Студија на случај на надзор: активност 5

При развивање и договарање на методологијата за надзор, советодавниот комитет на Лагуна:

• ги замолува сите организации вклучени во надзорот, вклучително здравствени установи, лаборатории, даватели на вода, 
ЕПА и канцеларии на НАЈЗ на национално, регионално и окружно ниво, да назначат едно или повеќе одговорни лица за 
надзор;

• развива и усвојува формално засновани случаи и збирни формулари за известување на податоци и придружни бази на 
податоци;

• развива веб-базиран систем на известување за болести што се пријавуваат, синдромски надзор и известување за податоци 
од надзор на епидемии;

• развива процедури за пријавување на кластери на случаи и сомнителни епидемии, надминување на праговите 
за стандарди за квалитет на вода и поплаки од клиенти, вклучително и известување по е-пошта и телефон преку 
окружниот или регионалниот канцелариски центар на НАЈЗ, во зависност од географската покриеност на системот за 
водоснабдување;

• го документира дизајнот на системот, дефинирањето на случаите и процедурите за надзор во протоколот за надзор, кој се 
донесува официјално од сите страни;

• развива прагови за предупредување за нотификационите, синдромските и елементите за надзор врз основа на настаните; 
и

• развива рутински планови за анализирање податоци и билтен за надзор на образецот, вклучително и план за негово 
ширење на клучните засегнати страни.

• проверка на внесување на податоци за 
контрола над грешките во моментот на 
внесување на податоците;

• проверки на внатрешната база со кои се 
проверува конзистентноста на податоците 
помеѓу различните табели со податоци 
и базите на податоци во системот за 
управување со базата на податоци; и

• проверки на комплетноста и навременоста 
на известувањето за податоци во системот 
преку, на пример, со проверка дали 
сите места за известување (како што се 
лабораториите) се пријавиле во системот.

Системите за надзор може периодично да 
се проценуваат наспроти збир на атрибути 
(27,42) (Графикон. 8).

Опис на некои од атрибутите на различните 
видови на надзор опишани во овој документ е 
даден во Табела 4.

Евалуациите се спроведуваат за да се процени 
системот во однос на овие атрибути и да се 
процени степенот до кој системот ги исполнува 
своите цели за надзор. Евалуацијата може да 
информира препораки за подобрување на 
системот. Детални информации за тоа како да 
се процени системот за надзор се дадени во 
упатствата (27,43) наведени во Прилог 2.
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Графикон 8. Системи за надзор: периодична евалуација наспроти дефинираните атрибути

Ова се однесува на комплетноста на известувањето за случаи, 
комплетноста на податоците за надзор што се пријавени на 
системот и комплетноста на бројот на места за известување 
кои известуваат за системот 

Навременоста се однесува на тоа дали местата за надзор ги 
известуваат своите податоци навреме, но може да се однесува 
и на навременоста на откривање на случаи од страна на системот 

Корисноста се однесува на можноста на системот за надзор да 
обезбеди рано предупредување за јавни настани од здравствена 
природа и корисност на системот за надзор за рутинско 
надзор на програмата 

Чувствителноста е способноста на системот да открие случаи 
и пропорцијата на вистински случаи забележани од системот. 
Исто така, може да се однесува на чувствителноста на 
дефинирањето на случајот, чувствителноста на системот за 
нотификација и на целокупната способност на системот за 
откривање на јавни здравствени настани како што се епидемии

Позитивната предвидлива вредност се однесува на процентот 
на случаи откриени од страна на системот кои се всушност 
случаи (луѓе сметаат дека имаат болест и всушност ја има оваа болест) 

Специфичноста е процентот на не-случаи што системот ги брои 
како случаи 

Репрезентативноста на системот е степенот до кој случаите 
пријавени во системот ја одразуваат реалната распределба на 
случаи во популацијата под надзорнадзор, по личност, место и време 

Едноставноста е колку е комплициран системот во однос на 
неговата структура, количината на податоци што ги собира и 
колку е лесен за ракување

Флексибилност е колку е лесно да се модифицира системот 
(на пример да се додадат или иземат болести или настани од 
системот), или да се изменат процедурите за надзор како шро 
се видот и честината на податоците што се известуваат во ситемот 

Прифатливоста се однесува на подготвеноста на персоналот да 
го спроведе надзорот и спремноста на донесувачите на одлуки и 
заинтересираните страни да се прифатат и користат податоците 
од надзорот 

Стабилноста ги вклучува доверливоста на системот (способноста 
на системот да конзистентно работи без грешки), и нејзината 
достапност (способноста на системот да работи кога е потребно)
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Овозможувачки фактори за 
зајакнување и одржување на 
надзорот на ЗБПВ

Националните власти, со поддршка од советничката група за надзор, би можеле да преземат 
голем број на придружни активности за да овозможат спроведување на надзор на ЗБПВнадзор, 
вклучително и следново.

1. Да се постават цели за превенција и 
контрола на ЗБПВ:

• да се добие преглед на состојбата со 
водата и здравјето во земјата и да се 
постават наменски цели за намалување 
или спречување на приоритетни ЗБПВ; и

• преглед на постојните национални 
капацитети за надзорнадзор, рано 
предупредување и одговор и да 
се постават специфични цели за 
зајакнување на системот за надзор на 
ЗБПВ.

2. Поставете законски барања или формални 
процедури за надзор на ЗБПВ:

• преглед и ажурирање на националното 
законодавство и/или упатства и 

воспоставување на формални барања 
за надзор на ЗБПВ како составен дел 
на системот за надзор на националното 
заболување (јавно здравство); и

• се осигура дека системот за надзор е во 
согласност со сите национални закони 
во врска со етиката на истражувањето и 
заштитата на податоците.

3. Осигурете се дека има соодветни ресурси 
и инфраструктура за надзор:

• да се развие буџет за поставување и 
управување со системот и да се обезбедат 
потребните ресурси: доколку е надзор 
на ЗБПВ и контролата се спроведува 
претежно на локално ниво, со тамошни 
таргет ресурси; и

Студија на случај на надзор: овозможување на надзор

Советодавната група работи заедно и со националните власти за да се овозможи зајакнување на системот за надзор на ЗБПВ 
преку следниве активности:

• меморандуми за разбирање се договорени и потпишани од сите Страни со кои се уредува споделување на податоците;
• развиени се стандардни оперативни процедури со кои се регулираат сите активности за надзор и се дава обука на сите нивоа 

на системот;
• системот за надзор ќе се финансира со основно финансирање од Министерството за здравство и НАЈЗ;
• бидејќи лабораторискиот надзор се проширува за да се вклучат поголем број микроорганизми, дополнителни ресурси за 

тестирање на овие организми се насочени кон лабораториската мрежа и се обезбедува дополнителна обука за методологии за 
тестирање; и

• законодавството во врска со надзорот на болести што се пријавуваат е ажурирано со тоа што вклучува и известување за 
дополнителни патогени по потекло од водата.
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• осигурување дека има соодветен 
лабораториски капацитет за поддршка 
на активности за надзор, вклучително и 
капацитет за тестирање на приоритетните 
патогени под надзор.

Покрај дејствијата на националните власти, 
советодавната група би можела да работи на:

• да развие програма за обука за сите 
вработени кои работат на надзор на ЗБПВ 
на сите нивоа на системот;

• да развијат стандардни оперативни 
процедури и упатства за да ги водат 
секојдневните активности за надзор; и

• воспоставување на потребната 
информатичка технологија, транспортна 
и комуникациска инфраструктура 
за ракување со системот; ова може 
да вклучува компјутери, Интернет, 
електронски систем за управување 
со податоци, транспорт за собирање 
примероци, лабораториски средства или 
Веб базиран систем за известување.
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Пристапи кон анализи на 
податоците за надзор на ЗБПВ

Податоците за надзор на ЗБПВ обично се 
анализираат на континуирана основа, на 
пример:
• време: плотирање на стапки на инциденца 

или број на случаи со текот на времето;

• место: сумирање или мапирање на 
распределбата на случаи по област, 
општина или зона на снабдување со вода; и

• лице: сумирање на фреквенцијата на 
случаи или зачестеност по возраст, пол и 
други потенцијални фактори на ризик за 
инфекција.

Идеално, анализите на податоци ќе бидат 
насочени кон решавање на специфични цели 
за надзор и прашањето за надзор поврзани со 
тие цели. Табелата 6 дава примери за тоа како 
специфичните цели за надзор можат да бидат 
адресирани со одредени типови анализи на 
податоци.

Предложените пристапи за анализа на 
податоците за надзор се детално објавени во 
следните публикации:

• Прирачник на СЗО за зајакнување на 
надзорот и одговор на заболувања по 
потекло од храната (24); и

• Технички упатства на СЗО за надзор на 
болести поврзани со водите (4).

Просторни анализи

Просторните анализи ја мапираат 
распределбата на случаи или зачестеност на 
болести и други индикатори за надзор, како 
што се поплаки до водни компании и како тие 
одговараат на зоните за водоснабдување. За 
да се направи ова, географски маркер, како 
што е станбениот поштенски код на случај или

Табела 6. Анализа на надзорот за адресирање на специфични цели за надзор

Цели на надзорот Аналитички исходи кои може да ги адресираат 
целите

Типична фреквенција на 
анализите

Идентификување на временските 
трендови и откривање на можни 
епидемии

Линиски график на инциденца/инциденти случаеви 
со текот на времето

Седмично

Идентификување на групи кои имаат 
поголем ризик од ЗБПВ

Табела со вкупен број случаи и инциденца или 
стапка на застапеност според возраста, полот и 
географската област

Седмично

Откривање на можни епидемии или 
групи на случаи; идентификување на 
области на системот за водоснабдување 
поврзани со повисоки стапки на 
заболувања кои можат да бидат 
насочени со ресурси за подобрување 
на инфраструктурата на системот за 
водоснабдување

Табела или карта на број на случаи или стапка на 
зачестеност по географска област

Седмично

Проценување на оптовареноста на 
заболувања

Табела на фреквентност-зачестеност на случаеви Квартално или на годишно 
ниво

Се оценува влијанието на контролните 
мерки, како што е спроведување на нов 
чекор за третман на води

Инциденца на болест пред и по промените во 
третманот на вода

Врз основа на потреба
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локацијата на медицинската установа за 
известување, ќе треба да се собере како дел 
од надзорот. Просторните анализи можат да 
бидат поддржани со користење на географски 
информациски системи (ГИС). Просторните 
анализи се дискутираат подетално во 
техничкото упатство на СЗО за надзор на 
болести поврзани со вода (4) и пример за нивна 
употреба за анализа на податоци за надзор на 
ЗБПВ е прикажан во Бокс 2.

Анализа на временски серии

Анализата на временски серии може да 
користи многу извори на податоци за надзор, 
вклучително и податоци за синдромски 
надзор на АГБ, податоци за надзор на 
болести кои се известуваат врз основа на 
Меѓународната статистичка класификација на 
болести и сродни здравствени проблеми, 10-
та ревизија (ICD-10) на кодови, известувања за 
лабораториски потврдени случаи, податоци 
за рецепти и повици за медицинска помош (45), 
како и податоци за квалитет на вода (45-47) и 
метеоролошки податоци (48). Временските 

серии на анализи користат регресивни методи 
за да ги анализираат трендовите на ЗБПВ 
со текот на времето, да ги идентификуваат 
можните епидемии врз основа на аберации 
во овие трендови и да ги идентификуваат 
сезоналитети при појава на заболувања (46,49) 
или потенцијална корелација со податоци 
за квалитет на вода (45-47) и метеоролошки 
податоци (48). Може да се користат 
временските анализи за предвидување на 
идната траекторија/насока на некоја болест 
или епидемија, па затоа може да биде корисен 
начин за да се даде приоритет на области за 
дејствување во јавното здравство.

Деталното објаснување за методите на 
временските серии е надвор од опсегот на 
овој документ, но тие се опишани на друго 
место (45,49,50). Многу модели со временски 
серии се слободно достапни, а нивните 
перформанси се оценувани и дискутирани 
на друго место (51). Пример за употреба на 
анализа на временски серии за испитување на 
поврзаноста помеѓу врнежите од дожд и AГБ е 
прикажан во Бокс 3.

  
Бокс 2. Користење на просторни анализи за анализа на податоците од надзорот на ЗБПВ 

Професионалците од Универзитетот од Бон и Институтот за јавно здравје на Северна Рајна-Вестфалија, Германија, спроведоа 
ретроспективна студија за проценка на поврзаноста помеѓу просторната дистрибуција на дијареалните заболувања 
предизвикани од ентерични патогени и различни извори на вода за пиење. Областа на испитување се состои од осум општини, 42 
подобласти и 440 квадратни километри и покрива популација од 271 000 луѓе. Електронски просторни податоци за структурите 
на водоснабдување биле снимени во GIS. Овие структури вклучиле 5 јавни системи за водоснабдување кои опслужуваат 
99,6% од населението и приватните системи за водоснабдување. Три од петте системи за водоснабдување се снабдуваат 
од подземна вода и други два од површински води. Подземната вода била физички пречистена и во еден водоснабдителен 
систем дополнително дезинфицирана. Површинската вода била пречистувана преку филтрација, флокулација и дезинфекција. 
Дополнителна дезинфекција била спроведена, со фекални индикаторски бактерии изолирани од дистрибутивната мрежа.

Истражувачкиот тим имал пристап до електронските рутински податоци од надзор за случаите на дијареа причинети од 
ентерични патогени (познати како случаи), вклучително просторна локација на случаите. Тие ги вклучиле сите ентерични 
патогени коишто може да предизвикаат диареално заболување, со исклучок на Салмонела и Шигела, затоа што е познато 
дека овие патогени било познато дека примарно се по потекло од храната во Германија. Податоците биле интегрирани во GIS. 
Истражувачкиот тим ги пресметал по возраст стандардизираните стапки на инциденца за да се визуализира дистрибуцијата на 
болести. Тие користеле просторна автокорелација за да ги детектираат кластерите на случаи и техники за корелација за да ја 
проценат поврзаноста помеѓу водоснабдувањето и инциденцата на болести. Тие го пресметале бројот на луѓе опслужувани од 
системи за водоснабдување од површински и подземни води и од приватни системи за водоснабдување.
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  Бокс 2. продолжение

Стандардизираната стапка на инциденца за ентерични 
патогени варирала помеѓу 60 и 140 случаи на 100 
000 луѓе за средината и југот од областа на студијата, 
споредено со 15 до 30 случаи на 100 000 за северот 
(Графикон Б2.1). Стандардизираниот сооднос на 
морбидитет во некои области беше 70-150% повисок 
од стандардната стапка за округот Рајна-Берг. Пониски 
стандардизирани стапки на морбидитет беа пронајдени 
на исток и север од областа на студијата (Графикон Б2.2). 
Области со екстремно високи стапки на инциденца (над 
она што би се очекувало случајно, како што е утврдено 
со моделот на дистрибуција на веројатност Поасон) 
се пронајдени на југ и централно (Графикон Б2.3). 
Беше демонстрирано просторно групирање на случаи. 
Студискиот тим демонстрираше корелација помеѓу 
потрошувачката на подземните води и појавата на 
случаи. Студискиот тим ја припиша оваа асоцијација 
на недостаток на хлорирање на снабдувањето со 
подземните води.

Графикон Б2.1. Стандардизирани стапки на 
инциденца по возраст од гастроентеритис според 
подобластс, округ Рајна-Берг, 1988-1999 година

Директни стапки 
на инциденци по 
восраст (случаи/   
100 000 жители) 

Од 15-30

Од 30-60

Од 60 – 100 

Од 100 – 142 

Графикон Б2.2. Стандардизирани стапки на 
морбидитет според под-дистрибуција, област 
Рајна-Берг, 1988-1999 година

 

Стандардизирана 
инциденца на 
морбидитет

Графикон Б2.3. Средно годишни стапки 
на инциденца на гастроентеритис според     
подобласти, област Рајна-Берг, 1988-1999 година

Високи  вредности 
на ентеритис 
инциденца  
(1988-1999) 

0.2- 0.55

0.5- 0.1

1 – 1.5

1.5 – 2.5

Горно 1%

Горно 10%

Останати 
области

 Извор: Dagendorf и сор. (44) репродуцирано со дозвола од Elsevier).
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Бокс 3.  Примена на анализи за временски серии за да се испита поврзаноста помеѓу 
врнежите од дожд и AГБ 

Една студија од Шведска ја испитала поврзаноста помеѓу гастроинтестинални заболувања и врнежите од дожд во градот Гетеборг. 
Гетеборг, население од 500 000, има два водоснабдителни системи за вода за пиење, од кои едниот користи првенствено 
речна вода за производство на вода за пиење. Истражувачите претходно демонстрирале пик на заматеност на водата и 
индикаторски бактерии кај водата за пиење кај зафатот на водата од реката за водоводот два дена по врнежите од дожд. Тие 
сакале да проценат дали спорадичните случаи на гастроентеритис се поврзани со врнежите од дожд и дали индиректно може 
да се поврзе со квалитетот на речната вода што се користи за производство на вода за пиење во водоснабдителниот систем. 
Користејќи податоци за повици до линијата за итна медицинска помош од оние кои живеат во областа обезбедена од оваа 
водоснабдувачка услуга помеѓу ноември 2007 и декември 2011 година, истражувачите ги класифицирале повиците според 
тоа дали биле поврзани со АГБ (засновано на присуство на повраќање, болка во стомакот и дијареа). Тие исто така користеле 
податоци за врнежите од метеоролошката станица лоцирани близу до водоснабдителниот систем.
Истражувачите ја анализирале поврзаноста помеѓу дневните врнежи од дожд и дневниот број на повици на АГБ до итната 
медицинска помош за оние лица што живеат во областа за испорака на вода на водоснабдителниот систем. Повиците биле 
анализирани во период од заостанување од 0 до 21 ден. Тие се прилагодиле на потенцијалните пречки, вклучувајќи ги сезоната, 
временскиот тренд, празниците и деновите околу празниците, денот во неделата и дневната просечна температура. Тие, исто 
така, се прилагодиле на дневниот број на повици до линијата за совети од медицинска сестра за симптоми кои не се со AГБ.
Во текот на студискиот период, упатени се 25 659 повици на АГБ до медицинско лице за совет, кои се движеле од 3-47 повици 
на ден. Обемот на повиците следел различна сезонска шема и бил највисок во зима. Врнежите од над 25 mm за 24 часа биле 
поврзани со зголемување на повиците на AГБ во истиот ден и околу 5-6 дена подоцна. Врнежите од 30 mm за 24 часа биле 
поврзани со зголемување на повиците на AГБ од 15% на ден 0 (95% CI: 6–23%), 7% (интервал на доверба од 95% (CI): 2–12%) 
на ден 5 и 6% (95% CI: 2–11%) на ден 6 (Графикон Б3.1). Споредено со сувите денови, бројот на повици на AГБ се зголеми за 5% 
(95% CI: 3-8%) во влажни денови, а четири последователни влажни денови биле поврзани со пораст од 13% (95% CI: 5-21%) по 
бројот на повици (Графикон Б3.2). Не била демонстрирана никаква поврзаност помеѓу врнежите и повиците што не се со AГБ.

Графикон Б3.1. Поврзаноста помеѓу обилните врнежи и повиците до медицинска помош за АГБ

Забелешка: повици направени за барање совет помеѓу 0 и 21 ден по тешкиот настан за врнежи. Во графиконот се прикажани 
95% CI на здружението за големи настани на врнежи од 30 mm за 24 часа и 40 mm за 24 часа.
ГИ: гастроинтестинално заболување

Извор: Торневи и др. (52) (репродуцирано со дозвола од PLoS One).
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Бокс 2. продолжение

Графикон Б3.2. Проценета промена во дневниот број на повици на АГБ и не-АГБ повици кон линијата за 
совети од медицинско лице поврзана со последователни денови на суво или влажно време

Извор: Торневи и др. (52) (репродуцирано со дозвола од PLoS One).

Истражувачите хипотезираат дека зголемувањето на повиците на АГБ 5-6 дена по настан на поројни врнежи се 
должи на вирусно загадување на водата за пиење, бидејќи вирусите како што е Норовирус имаат краток период на 
инкубација, потешко се отстрануваат со филтрација (заради нивната мала големина) и се поотпорни на дезинфекција. 
Набљудуваната сезонска регистрација на повиците на AГБ исто така ќе ја одрази сезонската инфекција на ентерични 
вируси. Зголемувањето на повиците на АГБ во истиот ден како резултат на обилните врнежи веројатно не се поврзани 
со слабиот квалитет на изворната вода, но се објаснети со навлегување на канализацијата во системот за дистрибуција 
на вода за пиење кога системите за атмосферски водибиле под притисок на силните врнежи од дожд, иако претходно не 
било документирано вакво навлегување во водоснабдителниот систем во испитуваната област.
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Врската на надзор на 
квалитетот на водата со 
надзорот на ЗБПВ 

Системите за снабдување со вода за пиење 
подлежат на рутински мониторинг на фекални 
индикаторски бактерии (како што се E. coli и 
enterococci) и други показатели за загадување 
(8,9). Мониторингот на микробиолошките 
индикатори за квалитет на водата ќе обезбедат 
информации дека водата може да не била 
безбедна за време на земање мостри и може 
да предизвика истражно и корективно дејство 
за да се спречи снабдувањето со небезбедна 
вода.

Здравствените власти секогаш треба да бидат 
известени за ваквите настани. Во најдобар 
случај, ќе се воспостават механизми како дел 
од надзорот базиран на настани за регулирање 
на известувањето за вакви настани до одделот 
за здравство. На пример, прагови може да се 
развијат за различни индикатори или настани 
што ќе предизвикаат комуникација помеѓу 
давателот на вода и здравствениот орган. 
Слично на тоа, стандардните процедури за 
работа можат да бидат развиени и договорени 
помеѓу здравствените власти да дадат 
упатства за тоа како да се направат такви 
извештаи. Примери за настани што може да 
се пријават вклучуваат докази за фекално 
загадување на снабдувањето со вода за пиење 
(идентификувано со мониторинг на E. coli или 
колиформните бактерии во водоснабдувањето) 
или зголемување над одреден праг на поплаки 
од клиенти до компанијата за снабдување 
со вода. Агенцијата за јавно здравје тогаш 

би можела да испита дали ова кршење е 
поврзано со зголемувањето на човечки случаи 
на гастроинтестинални заболувања или е 
поврзан со друг здраствен исход кој е под 
надзор.

Покрај тоа, оперативните процедури за 
мониторинг, кои се составен дел на ПБВ 
спроведени од снабдувачите на вода (8), 
треба да се воспоставуваат континуирано за 
да се проценат перформансите на мерките 
за контрола, така што може да се преземат 
навремени корективни активности доколку 
е потребно да се спречи снабдувањето со 
небезбедни вода. Примери за такви оперативни 
параметри за мониторинг вклучуваат 
заматеност на водата и резидуалниот хлор.

Податоците за надзор на квалитетот на 
водата можат да се анализираат заедно 
со податоците за надзор на болести, како 
што се податоци за синдромски надзор 
на гастроинтестинални заболувања, со 
користење на анализи на временски серии 
(видете го делот во претходното поглавје 
за „Анализа на временските серии“) за да се 
утврди степенот до кој тие се во корелација 
(45,50). Овие видови анализи ќе бидат олеснети 
со достапноста на електронски податоци за 
квалитетот на водата, кои лесно можат да се 
споделуваат периодично, со националните 
агенции за јавно здравје за поддршка на 
спроведувањето на ваквите анализи.
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Користење на податоци од 
надзорот за застапување 

ЗБПВ инфекции и епидемии можат да 
предизвикаат значителен општествен товар 
заради нивното влијание врз здравјето (53,54), 
искористување на здравствените ресурси (55) 
и загуби на продуктивноста (56,57).

Резултатите од надзорот може да се користат 
за:

• да ги идентификуваат приоритетите и 
да се информираат за распределбата 
на ресурсите за развој и одржување 
на водните системи за да се спречи 
понатамошно заболување;

• да се процени влијанието на контролните 
мерки применети на системот за 
водоснабдување; и

• да се информира за развој на стратегија, 
регулативи и упатства за контрола на ЗБПВ.

Ова бара достапност на високо-квалитетни 
податоци за надзор (58). Оптовареноста 
со болеста проценува дека пресметката за 
сериозноста на болеста како и економските и 
општествените трошоци (како што се години 
на живот прилагодени на онеспособеност 
(DALY), прилагодени животни години и 
директни и индиректни трошоци) се сметаат 
за поинформативни за донесувањето одлуки 
отколку само броевите на случаи кои се 
под надзор (59) бидејќи бројот на случаи 
на одредена болест не мора да го одразува 
влијанието на таа болест врз општеството.

Министерството за здравство во Египет ги 
рангирало 15-те заболувања кои најчесто се 
пријавуваат на националниот систем за надзор 
на заразните болести во текот на осумгодишен 
временски период за развој на индекси 
на сложени ризици според географска 
област, сезона и време (58). Притоа, тие 
идентификувале болести пренесени преку 
храна и вода како одговорни за најголема 
оптовареност на болести, и ги дефинирале 
подобрувањата во санитацијата на животната 

средина како приоритетна мерка за контрола 
на болести.

Другите земји имаат комбинирани податоци 
за надзор на вкупниот број случаи и вкупниот 
број на смртни случаи од обични ентерични 
патогени со податоци (национални (53) или 
регионални (60)) за процентот на случаи што  
се припишуваат на водата за да се процени 
оптовареноста на болест што може да се 
припише на системите за снабдување со вода 
за пиење (53) и пресметување на DALYѕ за 
болести по потекло од водата (61). ЗБПВ DALYs 
може да се спореди со DALYѕ за други болести 
за да се идентификуваат приоритетите за 
распределување ресурси за здравствена 
заштита.

Податоците за надзор исто така може да се 
користат за да се демонстрира влијанието и 
вредноста на подобрувањата во системите 
за вода и санитација. На пример, се покажа 
дека додавањето на филтрација на вода кај 
водоснабдувањето ранливо на епидемија 
на криптоспоридиум во Велика Британија 
(Шкотска), било демонстрирано дека се 
преполовила инциденцата на Cryptosporidi-
um во целната популација (62). Анализата на 
трошоците и придобивките од подобрувања 
на системот за водоснабдување, направени во 
руралната заедница во Соединетите држави, 
процени заштеда на трошоците за здравствена 
заштита од скоро 850 000 УСД и спречување 
на 155 случаи на хепатитис А и 5165 случаи 
на гастроинтестинални заболувања на 
26-годишен период (63).

Покрај рутинските податоци за надзор, пост-
хок анализите на податоците од епидемии 
може да обезбедат убедлив доказ за потребата 
од инвестирање во инфраструктурата на 
системот за водоснабдување, не само за 
заштита на јавното здравство, туку и од 
економски причини. Епидемијата на Crypto-
sporidium во Ирска со 242 потврдени случаи, 
кое бараше спроведување на известување да 
се употребува само превриена вода во траење 
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од пет месеци и зафати околу 120 432 лица, се 
проценуваше дека чинеше 19 милиони евра, 
или 120 000 евра на ден (64). Анализата ја 
демонстрирала придобивката од инвестирање 
во безбедноста на системите за снабдување 
со вода за пиење како за јавното здравје така 
и за пошироката економија.

Анализата на податоците од епидемијата 
за проценка на економскиот товар може да 
вклучат број на фактори (55-57,64), како:

• директни трошоци - трошоци за 
здравствена заштита и искористеност на 
ресурсите, обезбедување на алтернативно 
водоснабдување и трошоци за одговор на 
епидемијата; и

• индиректни трошоци – губиток на 
приходи, губиток на бизниси и загуби во 
продуктивноста како што се одсуство од 
работа или училиште.
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ДЕЛ Б.
УПРАВУВАЊЕ СО ЕПИДЕМИЈА 
НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
ПОВРЗАНИ СО ВОДА

Овој дел обезбедува преглед на чекорите што се вклучени 
во истражувањето, одговарање и управување со епидемиите 
на заразни болести поврзани со вода. Пристапот до истрага 
за појава на епидемии опишан овде широко е сличен на оној 
опишан и на други места (24-26,65,66). Истакнува неколку 
специфични мислења поврзани со управувањето на епидемии 
по потекло од вода  и за системот за водоснабдување на вода 
за пиење. Дополнителни информации од истражувањето на 
епидемија на Legionella поврзано со изложеноста на животната 
средина е документирано во (Прилог 4). Исто така содржи 
илустративна студија на случај на епидемија презентирана во 
повеќе од 10 дела, кои објаснуваат стапки превземени во Лагуна 
за управувањето со епидемија на заразни болести поврзани со 
вода.

Делот Б е насочен кон сите оние кои се вклучени во управувањето 
на епидемии на заразни болести поврзани со вода, особено 
професионалците за јавно здравје и здравствена екологија, 
дистрибутерите на вода и комуникаторите со ризик.

ДЕЛ Б. УПРАВУВАЊЕ СО ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДА
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Резиме

Загадувањето на водоснабдувањето може 
да предизвика епидемии кои можат да 
опфатат голем број од населението во краток 
временски период. Епидемиите од заразни 
болести поврзани со вода (ЗБПВ) може да 
има значителни здравствени, економски 
и политички последици. Од истражените 
епидемии на заразни болести кои можат да 
бидат поврзани со водата во пан-Европскиот 
регион, 18% им се припишува на водата (14).

Епидемија по потекло од вода се дефинира 
како “ситуација во која најмалку две лица 
доживеале слична болест/симптоми по 
изложеност на вода и доказите сугерираат за 
веројатен извор на вода“ (67).

Епидемиите по потекло од вода, особено 
оние поврзани со големи системи за 
водоснабдување, обично се карактеризираат 
со:

• нивно поврзување со специфични настани 
во сливот на вода, како што се дефекти во 
процесот на третман на вода или системот 
за дистрибуција, или надминување на 
параметрите за квалитет на водата; 

• ненадејна, брза и распространета појава 
на случаи, вклучувајќи медицински 
посетени случаи;

• групирање на случаи во одредена зона 
за водоснабдување, со помалку случаи во 
соседните зони на снабдување; и

• појава на случаи во однос на моделот на 
дистрибуција на вода.

Капацитетот за управување со епидемии 
од заразни заболувања поврзани со вода, 
идеално ќе се развива однапред преку процес 
на планирање на вонредни состојби за да 
се овозможи брз, координиран, ефективен, 
мултисекторски одговор. Таквото планирање 
на вонредни состојби ќе опфати и одговор на 
јавното здравство за спречување на ширење 
на епидемии, и одговор на управување со 

инциденти за обезбедување пристап до 
безбедно снабдување со вода за пиење.
Откривањето на епидемија вклучува 
повеќеслоен одговор, вклучувајќи:

• истрага на епидемијата;

• спроведување на мерки за контрола; и

• постојана комуникација со засегнатите 
страни и јавноста.

Овој документ дава преглед на 10-чекорен 
процес за управување со епидемии, кој широко 
е сличен на пристапот во меѓународните 
упатствија. Бидејќи чекорите се детално 
опишани на друго место, овој документ дава 
само краток преглед на општите аспекти 
на секој чекор и наместо тоа, се фокусира 
на специфичните фактори кои се важни во 
истрагата на епидемии од ЗБПВ.
                 
Преглед на чекорите и специфичните 
активности поврзани со управувањето на 
епидемии од заразни болести поврзани со вода 
поврзани со системот на снабдување со вода 
за пиење е прикажан во Табела 7 подолу.  Овие 
чекори обично се спроведуваат истовремено и 
паралелно во текот на одговорот. Контролните 
мерки се спроведуваат што е можно порано во 
одговорот и по потреба во текот на одговорот, 
а комуникацијата се спроведува континуирано.

Ефективна комуникација на ризикот со 
јавноста е клучна компонента на управувањето 
со епидемиите, бидејќи ги поддржува 
оние кои се изложени на ризик да донесат 
информирани одлуки за да се заштитат себеси 
и другите и да преземат активности за да го 
минимизираат ширењето на епидемијата.

Комуникацијата на ризици обично треба да 
се интегрира во секоја фаза на реакција 
на епидемии и во рамките на процесот 
на донесување одлуки за да се зголемат 
можностите за управување и контрола на 
епидемиите.
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Табела 7. Специфични акции за управување со епидемии  од ЗБПВ,чекор по чекор

Чекори                                                                       Специфични чекори поврзани со ЗБПВ

Пронајди и потврди  
присуство на епидемија  
и потврди дијагноза

• Ако водата е осомничена како извор, дознајте од снабдувачот со вода за 
какви било неодамнешни настани во врска со снабдувањето со вода (како 
што е контаминација или зголемување на поплаки од клиенти) и проверете 
дали другите географски области исто така имаат зголемување на случаи.

• Откако ќе се потврди епидемијата, пријавете кај релевантните засегнати 
страни, како што се агенциите за животна средина, водоснабдувачите и 
општинските власти.

• Одлучете дали треба да се соберат примероци од вода и од животната 
средина. Доколку е така, одлучете се за локациите за земање мостри, 
бројот и видовите примероци што треба да се соберат, индикаторите 
што треба да се тестираат, како и методологијата за земање мостри и 
тестирање, вклучително и потребната опрема и материјали.

• Земете примероци од сомнителниот извор на епидемијата: за епидемии 
поврзани со ЗБПВ, примерок од изворот на вода за пиење, вода 
складирана во домаќинства или други извори на вода на кои биле 
изложени најчесто; за појава на епидемии на Легионела, земете примероци 
на биофилмови од водоводни системи или кули за ладење.

Формирајте тим  
за брз одговор

• Вклучете експерти за здравствена заштита во животната средина или 
санитарни експерти во тимот и, како што е наведено, претставници од 
водоснабдувачите, агенции за животна средина и општински власти.

Дефинирајте случаи •  Ако постојат стандардни дефиниции од специфична ЗБПВ, тие можат да 
се искористат во истрагата. Доколку не постојат, тимот за брз одговор мора 
сам да си подготви дефиниции за случајот. Тимот за брз одговор може да 
наведе дефиниции за осомничени/можни, веројатни и потврдени случаи.

• Изложеност на осомничен извор (како на пример извор на вода) обично не 
е вклучен во дефиницијата за случајот, во спротивно нема да биде можно 
да се тестира дали тоа е всушност изворот на епидемијата.

Идентификувајте  
случаи и обезбедите 
информации

• Соберете географски податоци за можните места на изложеност од 
различни извори на вода, како што е местото на живеење, работата или 
студирање. 

• Ако предизвикувачкиот агенс е познат, соберете информации, вклучително 
и за изложеноста на вода и ризик факторите кои се поврзани со 
конкретниот патоген. Ако предизвикувачкиот агенс не е познат, тимот за 
брз одговор ќе треба да собере податоци за клиничката слика на болеста и 
широкиот спектар на изложеност за да се утврди предизвикувачкиот агенс.

Спроведете дескриптивна  
епидемиолошка истрага  
(време, место, жител)

• Анализирај по жител: пресметај ги стапките на напад според изложеност на 
посебни извори на вода.

• Анализирај по место: пресметај ги стапките на напад по место и
• мапирај ја распределбата на случаи за проценка на географската степеност 

на епидемијата и идентификувај потенцијални извори.
• Спроведете просторни анализи за да се визуелизира и истражи 

просторната распределба на случаи во врска со сомнителни извори, 
испитајте ги кластерите и моделирајте ја просторната дисперзија на 
потенцијалните загадувачи во системот за вода.

• Анализирајте по време: ако е познат предизвикувачкиот агенс, користете 
епидемиска крива за да се процени веројатниот временски период на 
изложеност и да се фокусира истрагата на животната средина во тој 
временски период. Проценете дали епидемиската крива корелира со 
настани во системот за водоснабдување и спроведувањето на мерки за 
контрола.
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Табела 7 продолжение

Спроведете дополнителни 
студии и соберете 
дополнителни информации
(од животната средина, 
микробиолошки)

• Спроведете санитарна инспекција и проценка на ризикот на животната 
средина и проценете го ПБВ 

• Соберете историски податоци од мониторингот на квалитетот на водата.
• Соберете дополнителни примероци на различни точки од системот за 

водоснабдување и анализирајте за индикатори и осомничени патогени.

Интервјуирајте случаи и 
генерирајте хипотези

• Генерирајте хипотези за сомнителни извори наепидемијата и веднаш 
насочете мерки за контрола на овие извори.

• Прегледајте ги дескриптивните епидемиолошки податоци, лабораториски 
и податоци на животната средина и околностите околу појавата на 
епидемијата и проценете ја веродостојноста на хипотезите на овие факти.

Оценете ги 
хипотезите

• Доколку е потребно, спроведете аналитичка студија за да ги тестирате  
хипотезите и да генерирате посилни докази за изворот на епидемијата.

• Обидете се да го измерите нивото на изложеност на вода и други извори 
за да овозможите да се испитаат можните односи доза-одговор.

• Разгледајте ги резултатите од аналитичката студија, во комбинација 
со дескриптивните податоци, проценката на животната средина, 
микробиолошката анализа и податоците за проценка на ризик од системот 
за водоснабдување, за категоризирање на јачината на доказите дека 
системот за водоснабдување е изворот.

Информирајте ги 
управителите на ризик 
и спроведете мерки 
за контрола (во текот 
на одговорот), дадете 
препораки и евалуирајте 
го одговорот

• Спроведете мерки за контрола и таргетирајте, како што е наведено, 
системот за водоснабдување, секундарните начини на пренос (како 
што се прехранбени производи подготвени со контаминирана вода) и 
секундарното ширење преку пренесување од човек на човек.

• Мерки за контрола на целта,  на обете, моменталната причина за 
епидемијата и основните фактори (како што е политика, обука или 
несоодветно одржување на системот за водоснабдување) што придонесе 
за појава на епидемијата.

Комуницирајте ги наодите (во 
текот на одговорот), дадете 
препораки и проценете го 
одговорот

• Комуницирајте за мерките за моментална контрола во врска со
• системот за вододоснабдување во привремените извештаи објавувани 

често во текот на епидемијата.
• Редовно комуницирајте со јавноста за епидемијата и превентивните 

мерки.
• Дадете препораки за долгорочни подобрувања на системот за 

водоснабдување во извештајот за епидемијата и ажурирајте го планот за 
безбедност на водата со овие препораки по потреба.
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Вовед во епидемии

Епидемиите може да бидат дефинирани на 
повеќе начини (25,26), вклучувајќи:

1. Неочекувано зголемување на бројот на 
заболувања или друг здравствен исход 
надвор од очекувањата во одредена група 
на луѓе или на одредено место за одредено 
време;

2. Два или повеќе случаи на болести поврзани 
со ист извор; и

3. Надминување на предефиниран праг на 
алармирање.

СЗО ја дефинира епидемијата на болести 
по потекло од вода, како „ситуација во 
која најмалку две лица доживуваат слично 
заболување по изложеност на вода, а доказите 
сугерираат за можен извор на вода“ (67). 

Епидемиите поврзани со вода, особено 
оние поврзани со големи системи за 
водоснабдување, обично се карактеризираат 
со:

• нивно поврзување со специфични настани 
во сливот на водата, како што се дефекти 
или погрешен третман на водата или 
пропусти во системот за дистрибуција или 
надминување на параметрите за квалитет на 
водата;

• ненадејна, брза и распространета појава на 
случаи, вклучително и случаи на медицински 
посети;

• групирање на случаи во одредена зона на 
водоснабдување, со помалку случаи во 
соседните зони на снабдување; и

• појава на случаи во однос на моделот на 
дистрибуција на вода.

Епидемиите може да бидат испитани во која 
било, или во следниве околности:

• епидемијата веројатно ќе продолжи и/или 
се шири без интервенција за да се запре;

• изворот  на епидемијата не е познат;

• причината за појава на епидемија не е 
позната;

• болеста е тешка и/или необична; и

• има голем број на сучаи.

Епидемиите исто така, може да се испитаат, 
доколку:

• постои јавно или политичко очекување на 
формален одговор, или законско барање 
за тоа; и

• се смета како можност за обука или 
можност за спроведување на истражувања.

Може да не биде потребна целосна истрага 
ако предизвикувачкиот агенс и изворот лесно 
можат да се идентификуваат без потреба од 
епидемиолошки и други придружни истраги и 
епидемијата веќе е ставена под контрола. За 
епидемии на заразни заболувања поврзани 
со вода, основната причина за појава на 
епидемија идеално секогаш ќе биде истражена 
и ќе се преземат превентивни мерки за да 
се избегнат истите. Достапните ресурси за 
истрага на епидемиите, карактеристиките 
на епидемијата и локалниот контекст ќе го 
информираат степенот на истрагата.

Обично, главните цели на управување со 
епидемии, за да се спречат понатамошни 
случаи и да се контролира ширењето на 
појавата, се:

• потврдете ја епидемијата;

• идентификувајте го изворот и факторите 
кои придонесуваат за појава на епидемија; 
и

• спроведете мерки за контрола.
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Планирање на вонредни 
состојби

Појавата на епидемии на заразни болести 
поврзани со вода може да биде непредвидлива, 
ненадејна и со обем што може да го надмине 
капацитетот на јавниот здравствен систем. 
Потенцијалното здравствено, социјално, 
економско и политичко влијание е такво 
што може да се бара брз и координиран 
одговор во кој се вклучени повеќе агенции, 
да работат заедно под многу стресни услови. 
Предвременото планирање на вонредни 
состојби е клучно за да се овозможи брз, 
координиран, ефективен, мултисекторски 
одговор. Планирањето на вонредни состојби 
вклучува планирање на подготвеност, реакција 
и обновување. Ова поглавје конкретно 
се однесува на делови за подготвеност и 
планирање одговор на вонредни состојби.

Планирање на вонредни состојби вклучува 
сигурност на постоење на функционални 
системи, соодветни луѓе се ангажирани и 
обучени, набавки и лекови се достапни за да 
се овозможи брз одговор на соодветно место 
во соодветно време.

Планирањето на вонредни состојби е клучна 
активност во рамките на имплементацијата 
на Протоколот (член 8) и на МЗП. Идеално, 
планирањето на вонредни состојби за појава 
на заразни болести поврзани со вода ќе се 
спроведе во рамките на поширокиот процес на 
национално планирање на вонредни состојби 
за итни случаи во јавното здравство.

Ова поглавје е информирано од следниве 
извори:

• Технички упатства на СЗО за надзор на 
болести поврзани со вода (4);

• Национален стратешки план за подготвеност 
и одговор на јавното здравје на CDC (68);

• Извештајот за подготвеноста, oдговор 
на итни случаи, работната група на 
Советодавниот совет на Партнерството за 
критичко инфраструктурно закрепнување и 
планирање за управување со последиците 
од сите опасности за секторот на вода (68); 
и

• Водич за планирање на одговор при итни 
случаи за јавни системи за вода за пиење при 
Министерството за здравство и за животна 
средина на Вашингтон Стејт департментот 
за вода за пиење (69).

Во контекст на епидемиите на ЗБПВ, 
планирањето на вонредни состојби, идеално 
би опфатило одговор на јавното здравство 
за да се спречи ширењето на епидемијата и 
одговор на управување со инциденти, за да се 
обезбеди пристап до безбедно снабдување со 
вода за пиење.

Предвидувања при планирање на 
вонредни состојби

Откривање и реакција на епидемијата на ЗБПВ 
првенствено се случува на локално ниво. 
Имајќи го предвид ова, националните власти 
се охрабруваат да ги поддржат локалните 
власти во развојот на планови за управување 
со епидемии од ЗБПВ. Локалните планови за 
вонредни состојби би можеле да се прошират 
за да вклучат планирање на вонредни состојби 
од ЗБПВ. Следниве фактори би можеле 
да бидат земени предвид при изготвување 
планови за вонредни состојби при појава на 
епидемии од ЗБПВ:

• идентификувајте и назначете членови 
на националниот и локалниот Тим за брз 
одговор:

• имајте ажуриран список со имиња и 
детали за контакт на членовите  на 
ТБО (тим за брз одговор), вклучително 
и на резервни лица за секоја улога ако 
примарните членови не се достапни;

• да се определат улогите и одговорностите 
на секој член на ТБО и синџирот на 
командување; и

• во случај на појава на епидемија, обезбедете 
брз пристап до информации за системот на 
водоснабдување, како што се:

• податоци за мониторингот и одржувањете;

• податоци за надзорот на снабдување со 
вода;
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• планови, описи и мапи на целиот систем 
на водоснабдување; и

• локации на системот за глобално 
позиционирање на клучната инфра-
структура што можат да влијаат на 
системот на водоснабдување (како што 
се системи за отпадни води или места за 
рекреација).

Детални информации за системот на 
водоснабдување обично се достапни во 
Планот за безбедност на водата, доколку е 
изготвен план за безбедност на водата за тоа 
водоснабдување. Особено е корисно да се знае: 
дијаграм/распоред на проток на системот на 
водоснабдување; идентификуваните слабости 
на системот, вклучително и релевантни 
опасности и опасни настани и ризици и 
нивните последици; и проценка на просечната 
дневна побарувачка што е потребна за да се 
задоволи населението. 

Постапките за известување и споделување 
информации и податоците помеѓу различни 
агенции и засегнати страни вклучени 
во одговорот треба да бидат формално 
договорени, со што се обезбедува процедурите 
да бидат донесени преку соодветна правна 
рамка, како што е меморандум за разбирање. 
Може да се развијат протоколи и табели за 
проток на известувања за да се опишат овие 
процедури.

Исто така, може да се развијат алатки како 
што се шаблон-епидемиски протоколи, 
списоци за проверка, обрасци за истрага на 
случаи, информации за вриење на вода или 
известувања за избегнување на вода и други 
алатки што можат брзо да се прилагодат за 
употреба при епидемија. Списоци на листи со 
обрасци, обрасци за истраги на случаи и други 
алатки за истрага на појава на епидемија се 
достапни (24,65) и нивната употреба е опишана 
во следното поглавје.

Редовната обука е важна за чување на 
припадниците на ТБО да бидат ангажирани и 
за одржување на силни колаборативни односи 
помеѓу членовите на тимот и агенциите и 
организациите вклучени во одговорот на 
епидемии. Исто така, неопходно е да се 
осигураме дека сите страни се целосно 
компетентни во процесите и процедурите за 
реакција на епидемии.  Важно е:

• да се спроведат стимулациски вежби со 
сценарија за епидемии за тестирање на 
итни процедури и координација помеѓу 

различните центри и странките вклучени во 
одговорот на епидемијата;

• да се согласите за тековна програма за 
обука со ТБО што треба да се спроведува 
редовно (можеби двапати годишно) и 
идеално вклучување симулациски вежби; и

• прегледајте ги научените лекции од секоја 
вежба за обука и ажурирајте ги плановите 
за вонредни случаи по потреба и во 
согласност со научените лекции.

Лабораторискиот капацитет може да се 
зајакне со:

• идентификување на лабораториите на 
локално, национално и меѓународно ниво 
со капацитет за тестирање и проценка на 
ризик, кои ќе бидат одговорни за тестирање 
клинички и примероци од животната 
средина и нивно вклучување во процесот на 
планирање на вонредни состојби;

• развивање шаблон лабораториски 
истражителни планови за употреба при 
епидемија, однапред се согласуваат детали, 
како што се бројот на случаи што треба да 
се тестираат за да се потврди причината 
на епидемија или бројот и видовите на 
примероци од животната средина што 
треба да се соберат за различни видови на 
епидемии од ЗБПВ;

• осигурување дека лабораториите ја имаат 
целата потребна опрема, реагенси и други 
потрошни материјали потребни за да се 
обезбеди тестирање при епидемија, или 
дека можат брзо да ги применат во случај 
на епидемија; и

• осигурување дека лабораторискиот 
персонал е обучен за сите аналитички 
процедури и процедури специфични 
за одговор на епидемијата, како што се 
местоположба и известување на резултатите 
на ТБО.

Треба да се подготват планови за вонредни 
состојби и контроли за за јавните системи за 
снабдување со вода, вклучително и планови 
за прекинување на снабдувањето со вода од 
чешма и замена на истиот со друг извор и 
спроведување на алтернативно третирање на 
снабдувањето со вода.

Критичните реципиенти, како што се 
болниците, на кои ќе им треба сигурно 
снабдување и најбрзо обновување на услугата, 
треба да се идентификуваат однапред.
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Протоколите за обезбедување на вода за итни 
случаи може да вклучуваат пристап до резерви 
на вода, договори за взаемна помош со 
соседните снабдувања, масовно снабдување 
со употреба на резервоари или обезбедување 
на флаширана вода. Треба да бидат достапни 
ресурси за да се обезбеди снабдување со 
минимален услов за вода.

Планот за комуникација треба да опфати:

• обезбедување список на клучните актери 
(агенции, институции и засегнати странки) 
со контакт точки за комуникација со секојa 
агенција вклучена во одговорот и лидер 
за комуникации и заменик-раководител на 
ТБО;

• процеси за внатрешна комуникација помеѓу 
агенциите, како што се процедурите за 
известување во рамките на Агенцијата 
за јавно здравје или Министерството за 
здравство;

• процеси за комуникација меѓу центрите, 
институциите и засегнати странки вклучени 
во одговорот на епидемијата;

• процедури за комуникација со медиумите и 
јавноста што вклучуваат:

• обезбедување на сите водечки 
комуникатори и портпаролите да добијат 
обука за медиуми;

• изготвување на образец за комуникација, 
кој може да се прилагоди за различни 
сценарија на епидемија и итни случаи, 
во кој се вклучени претходно развиени 
и одобрени совети (пример известување 
за вриење на водата) и претходно 
дефинирани пораки за јавното здравје 
(вклучително и оние кои ја советуваат 
јавноста да се префрлат на безбеден 
алтернативен извор на вода) прилагодени 
за различна публика и вклучување во 
изготвувањето на пораките на засегнатите 
странки како што се снабдители на вода и 
општински власти;

• работење на зајакнување на односите 
со засегнатите странки, медиумите и 
јавноста - за промовирање на довербата 
во случај на појава на епидемија; и

• тестирање на пораки за јавното здравје 
широко во заедницата, особено во 
високо-ризичните и тешко достапните 
заедници.

Известувања за вриење на водата

Известувањата за вриење на водата треба 
да бидат подготвени како составен дел 
од планирањето на вонредни состојби. 
Упатствата на СЗО за квалитетот на водата 
за пиење (8) препорачуваат да се изработи 
протокол за издавање на известувања за 
вриење на вода. Ова може да вклучува:

• критериуми и процес за издавање 
и отповикување на известувањата 
(известувања за вриење на водата може да се 
издадат во случај на: значителнo влошување 
на квалитетот на изворот на вода; неуспеси 
во третманот; нарушување на интегритетот 
на дистрибутивниот систем; несоодветна 
дезинфекција; откривање на патогени 
или индикатори на фекалии во водата за 
пиење; и сознание за епидемија поврзана 
со снабдувањето на водата за пиење);

• информациите да се достават до општата 
јавност и специфичните групи, вклучително 
оние со висок ризик од заболувања 
или сериозни исходи на заболувања за 
специфични ЗБПВ, како што е Легионела-
пример, луѓе на имуносупресивна терапија, 
стари лица и оние со коморбидитети 
како хронично опструктивно белодробно 
заболување; и

• механизми за комуникација на известување 
за вриење на водата.

Упатствата за вода за пиење препорачуваат 
известувањето да вклучува:

• опис на проблемот;

• можни здравствени ризици и симптоми;

• активности што се опфатени, како 
конзумирање, подготовка на храна, капење 
и перење;

• тековни мерки за истрага и контрола;

• очекуваната временска рамка за решавање 
на проблемот;

• информација дека водата може да се 
направи безбедна со тоа што ќе се зоврие, 
а потоа ќе се остави да се олади сама, без 
додавање мраз - оваа постапка е ефикасна 
на сите надморски височини и може да се 
користи и со заматена вода; и
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• информација дека незовриена вода не 
може да се користи за пиење, подготовка на 
ладни пијалоци, правење мраз, подготовка 
или миење храна или четкање заби, но 
обично е безбедна за капење и перење 
облека, освен ако не е многу загадена.

Известувањето може да вклучува специфични 
совети за ранливите групи, како што се бремени 
жени или лица кои се имунокомпромитирани, 
и за здравствени установи (вклучително 
стоматолошки клиники, центри за дијализа 
и болнички и амбулантски институции), 
установи за грижа за деца, училишта, установи 
за долготрајна нега и старечки домови, 
прехранбената индустрија, фармацевтската 
индустрија и оператори на јавни базени и 
бањи.

Известувањата за вриење на водата може да 
се отповикаат кога:

• безбедноста на снабдувањето со вода 
за пиење е обезбедена со враќање на 
квалитетот на изворната вода;

• решени се неуспесите во системите за 
третман, дистрибуција или со процесот на 
дезинфекција;

• постојат докази дека микробиолошката 
контаминација е отстранета или 
деактивирана; и

• епидемиолошките податоци сугерираат 
дека епидемијата е завршена.

Информациите за повлекување на 
известувањата за вриење на водата обично се 
шират преку истите канали распоредени за 
објавување на огласот.

Основен образец за известување за вриење 
на водата е даден во Прилог 3. Ова може да 
го применат земјите за употреба на локално 
ниво. Покрај тоа, CDC има развиено алатка 
за поддршка на издавање на известување за 
вриење на водата (70).

Преиспитајте и ажурирајте ги 
плановите за одговор при итни случаи

Одговорот на епидемијата идеално ќе се 
процени по секое појавување на епидемија, 
како што е дискутирано во наредното  поглавје. 
Врз основа на овој преглед, може да биде 
потребно да се ажурира планот за вонредни 
состојби за да се рефлектираат научените 
лекции од епидемијата, вклучувајќи ги и 
можните регулаторни последици и последици 
за управување со ризик.

Плановите за вонредни состојби идеално ќе 
се прегледуваат и ажурираат периодично (на 
пример, на секои пет години).
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Чекори во управување со 
епидемии

Одговорот на епидемија ќе варира од 
епидемија до епидемија и ќе ги одразува 
големината, сложеноста и потенцијалното 
јавно здравствено, социјалното, економското 
и политичкото влијание на епидемијата. 
Откривање на епидемијата предизвикува 
повеќеслоен одговор кој вклучува:

• истрага за епидемијата;

• спроведување на мерки за контрола; и

• постојана комуникација со засегнатите 
странки и јавноста.

Овој водечки документ го користи пристапот 
од 10 чекори за управување на епидемии (Бокс 
4).

Управувањето со епидемии не е линеарен 
процес. Чекорите се спроведуваат 
истовремено и паралелно во текот на целиот 
процес (Графикон 9). Особено, контролните 
мерки се спроведуваат што е можно порано 
во одговорот и како што е потребно во текот 
на одговорот, а комуникацијата се спроведува 
постојано.

Чекорите на истрагата на епидемии се 
детално опишани на друго место. Како 
резултат на тоа, ова поглавје дава само 
краток преглед на општите аспекти на секој 
чекор вклучен во управувањето со епидемии 
и ги нагласува специфичните фактори кои 
се важни во истрагата за епидемии на ЗБПВ. 
Секој чекор е илустриран со студија на случај. 
За дополнително детално објаснување на 
чекорите, може да се консултираат следниве 
извори:

• Упатства на СЗО за истрага и контрола на 
епидемии по потекло  од храна (65);

• СЗО Извештај за Зајакнување на надзорот 
и одговорот на заболувања поврзани со 
храна (24);

• Технички упатства за надзор на болести 
поврзани со водата од Регионалната 

канцеларија на СЗО за Европа (4);

• Европска програма за обука на интервентна 
епидемиологија, теренска епидемиологија 
прирачник Wiki, Лекција 03 за истраги на 
епидемии (26);

• Tретото издание на Принципите на CDC 
(Центарот за контрола на болести) за 
епидемиологија во јавната здравствена 
пракса. Вовед во применета епидемиологија 
и биостатистика (25); и

• Оперативен прирачник за управување со 
епидемии од заразни болести  од Public 
Health England (66).

Бокс 4. Пристап од 10 чекори за 
управување со епидемии

1.  Откријте и потврдете го постоењето на 
епидемија и потврдете го предизвикувачкиот 
агенс

2.  Формирајте го ТБО (тим за брз одговор)
3.  Дефинирајте случаи
4.  Идентификувајте случаи и добијте 

информации
5.  Спроведете дескриптивна епидемиолошка 

истрага (време, место, личност)
6. Спроведете дополнителни студии и соберете 

дополнителни информации (животна средина, 
проценка на ризик, лабораторија)

7.  Интервјуирајте случаи и генерирајте хипотези
8.  Оценете ги хипотезите
9. Информирајте ги управителите на ризик и 

спроведите мерки за контрола
10. Комуницирајте ги наодите, дадете препораки 

и проценете го одговорот на епидемијата
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Графикон 9.  Општ процес за управување со епидемии

Извор: прилагодено од Public Health England (66)

МОЖНА ЕПИДЕМИЈА ОТКРИЕНА И ИЗВЕСТЕНА

ДЕКЛАРИРАЈТЕ ЕПИДЕМИЈА

ВОСПОСТАВИ ТБО

ПРЕЗЕМИТЕ АКЦИИ

КРАЈ НА ЕПИДЕМИЈА

СПРОВЕДЕТЕ ПРЕЛИМИНАРНА ИСТРАГА ЗА ДА JA ПОТВРДИТЕ ЕПИДЕМИЈАТА,       
РАЗГЛЕДАЈТЕ ГИ НЕПОСРЕДНИТЕ МЕРКИ НА КОНТРОЛА

НЕМА ЕПИДЕМИЈА

 ИСПИТУВАЊЕ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛА КОМУНИКАЦИЈА НА РИЗИК

ИНЦИДЕНТ НА ДОКУМЕНТ

НЕМА ПОНАТАМОШНО ДЕЈСТВУВАЊЕ

• ЕПИДЕМИОЛОШКО
• ЖИВОТНА СРЕДИНА
• МИКРОБИОЛОШКО
• ПРОСТОРНО
• ДРУГИ

• ПРОНАЈДИ ИЗВОР 
И/ИЛИ МОДЕЛ 
НА ПРЕНЕСУВАЊЕ 

• ЗАШТИТИ ГРУПА 
ИЗЛОЖЕНА НА РИЗИК 

• СЛЕДИ ЈА 
ЕФЕКТИВНОСТА 

• СЛЕДИ ПРОТОКОЛ ЗА  
КОМУНИКАЦИЈА 

• ПОДГОТВИ ВРЕМЕ 
ЗА СОСТАНОК 

• ВРСКИ СО МЕДИУМИТЕ

ИМА ЕПИДЕМИЈА

ДЕКЛАРИРАЈТЕ КРАЈ НА ЕПИДЕМИЈА
ПРЕИСПИТАЈТЕ И АНАЛИЗИРАЈТЕ ГИ НАУЧЕНИТЕ ЛЕКЦИИ

НАПИШЕТЕ ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕПИДЕМИЈАТА
СПРОВЕДЕТЕ ПРЕПОРАКИ
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Чекор 1. Откријте и потврдете го 
постоењето на епидемија и потврдете 
го предизвикувачкиот агенс

Епидемииите можат да бидат откриени на 
различни начини (Графикон 10). Здравствените 
власти ќе треба да проверат дали епидемијата 
е реална со спроведување на прелиминарна 
истрага за да проценат дали случаите 
се поврзани со личност, место и време. 
Исто така, ќе треба да го идентификуваат 
и потврдат патогенот што предизвикува 
болест во случаите. Ова е направено со 
карактеризирање на клиничките слики на 
болеста и земање дополнителни примероци 
за да се изолира предизвикувачкиот агенс на 
епидемијата.

Идентификувањето на патогенот може да 
помогне за: 
• развивање хипотези за изворот засновано 

на претходни настани и познати 
резервоари;

• да се идентификува најверојатното време 
на изложеност врз основа на периодот на 
инкубација; и

• изберете мерки за контрола за да спречите 
секундарно пренесување од случаите.

Откако ќе се потврди епидемијата, се 
препорачува да се спроведе брза проценка на 
ризикот за да се процени дали постои ризик за 
јавното здравје. Достапни се детални упатства 
за проценка на ризикот (71) (Прилог 2)

Врз основа на резултатите од брзата проценка 
на ризик, надлежните органи можат да одлучат 
да преземат итно дејство и да прогласат 
епидемија.

Посебни сметања за епидемии од ЗБПВ

Ако водата е осомничена како извор, треба да 
се контактира со водоснабдувачот на вода за 
пиење за да дознаете било какви неодамнешни 
настани во врска со водоснабдувањето и да 
проверите дали другите географски области 
исто така имаат зголемување на случаи.

Треба да се спроведат итни мерки на 
претпазливост за контрола на понатамошни 
случаи, дури и пред да се потврди епидемијата 
и изворот.

Откако ќе се потврди епидемијата, релевантни 
засегнати страни, како што се агенциите за 
јавно здравје (доколку се откриени на локално 
ниво, локалната Агенција за јавно здравје 
ќе известува на национално ниво; доколку  

Графикон 10. Сигнали за откривање на епидемија од ЗБПВ
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бидат откриени на национално ниво, 
националната Агенција за јавно здравје ќе 
известува на локално ниво), треба да бидат 
контактирани и информирани агенциите за 
здравствена екологија/државните санитарни 
и здравствени инспекторати, агенциите 
за животна средина, водоснабдителите и 
општинските власти.

Треба да се донесе одлука дали треба да 
се соберат примероци од вода и животната 
средина. Доколку е така, треба да се 
дефинираат местата за земање мостри, 
бројот и видовите примероци што треба 
да се лоцираат, индикаторите што треба 
да се тестираат, како и методологијата за 
земање мостри и тестирање, вклучително 
и потребната опрема и материјали. За 
епидемии по потекло од вода, треба да се 
земат примероци од извори, извори за вода за 
пиење, вода складирана во домаќинствата или 
други извори на кои најчесто случаите биле 
изложени.

Треба да се земе во предвид дали 
дополнителните специјалистички лабора-
ториски анализи ќе помогнат во зајакнувањето 

на доказите за дијагнозата или врската помеѓу 
случаите и можните извори на епидемијата. 
Може да се сметаат за потврдно тестирање во 
референтна лабораторија, со ДНК, хемиски 
или биолошки отпечатоци или полимеразна 
верижна реакција (PCR).

Дури и ако се открие епидемија, значително 
време е поминато од кога водата е 
контаминирана и детекцијата на епидемија, 
посебно за болести како: криптоспоридиоза, 
џардијаза и хепатитис А, кои имаат долги 
периоди на инкубација. Колку подолго се 
одложува откривањето на епидемијата, 
толку е помала веројатноста за откривање 
на предизвикувачкиот агенс на примероците 
од клинички случаи и животната средина. 
Одложувањето на откривање на епидемијата 
може да го намалат и квалитетот на податоците 
собрани за време на епидемиолошките 
и еколошките истражувања заради 
намалувањето на прецизноста на сеќавање 
на настаните за време на изложеност и 
заболување. Примероците во вода и животната 
средина при истрагата можеби не се веќе 
достапни.

Студија на епидемиски случај: чекор 1

Во среда на 12 септември (37-ма недела), за време на рутинските анализи на податоците за надзор, главниот епидемиолог 
на тимот на FWD на НАЈЗ забележува тројно зголемување на бројот на извештаи на АГБ случаи од планинската област 
Лагуна за 36-та недела. Бројот на случаи далеку го надминува оној во претходните години, со оглед дека претставува и 
сезона на инфекции, го надминува прагот за откривање на епидемија за АГБ случаи (Графикон CS2).

Прелиминарната анализа открива дека повеќето случаи се пријавени од градот Waterfall. Waterfall, општинската 
престолнина на планинската област, има население од 136 000.

Графикон CS2. Извештаи на АГБ, Планинска област Лагуна, 2016–2018 година
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Студија на епидемиски случај: чекор 1 продолжеток

Следниот ден (четврток 13 септември), епидемиолог интервјуира пет случаи, меѓу кои и два тешки болни случаи примени 
во универзитетската болница. Епидемиологот организира да се земат примероци од столица од сите пет случаи и овие 
да бидат приоритетни за преглед на целиот спектар на ентерични патогени, вклучувајќи вируси и паразити. Нема 
очигледни изложености или директни врски помеѓу случаите, на пример, јадење во одреден ресторан или заедничко 
работно место. Со оглед на групирање на случаите на време и место и заедничката презентација на симптоми меѓу 
случаите, епидемиологот се сомнева во појава на ентеричен патоген со извор од храна или вода.
Во планинската област имало неодамна поројни дождови и поплави (34-та недела). Со оглед на ова и отсуството на 
директна врска помеѓу случаите, епидемиологот контактирал со општинскиот орган за водоснабдување за да праша 
дали имало неодамнешни проблеми со системот за водоснабдување. Тие пријавуваат надминување на нивото на 
заматеност во два примерока земени од системот за дистрибуција на општинскиот водовод во западната зона на градот 
на 21 и 23 август. Со оглед на нивната корелација со зголемувањето на пријавени акутни гастро интестинални случаи, 
на време и место, епидемиологот се сомнева дека општинското водоснабдување може да биде потенцијален извор на 
појава на епидемијата.
Четириесет АГБ случаи се пријавени од Waterfall во 36-та недела (Графикон CS3), споредено со девет во претходната 
недела. Нормално, извештаите од Waterfall сочинуваат околу половина од сите извештаи на АГБ од планинската област, 
но во 36-та недела, тие учествуваат со скоро 90% од случаите. Исто така, имало мало зголемување на бројот и процентот 
на извештаи од  Waterfall во претходната недела, што може да се совпадне со почетокот на епидемијата. Податоците за 
синдромски надзор за 37-та недела сè уште не се достапни.

Графикон CS3. Број и процент на извештаи на АГБ од Waterfall споредено со 
остатокот од планинскиот предел, недела 30-36

Од 12 случаи за кои се достапни податоци, повеќето пријавуваат перфузна водена дијареа и грчеви во стомакот, со 
појава на симптоми од 27 август наваму. 
Епидемиологот спроведува брза проценка на ризикот за да ја процени веројатноста за натамошно пренесување и 
потенцијалните последици по јавното здравје. Епидемиологот смета дека ризикот е голем, прогласува епидемија и го 
известува директорот на ЦЈЗ, водачот на тимот на FWD во НАЈЗ и општинскиот орган за водоснабдување.

Чекор 2. Формирање на тим за брз 
одговор (ТБО)

Идеално, ќе се формира мултидисциплинарен 
ТБО за да се обезбеди потребната експертиза 
и човечки ресурси за да се испита епидемијата 
и да се обезбеди координиран одговор.

Посебни предвидувања за епидемија 
од ЗБПВ

Управувањето со епидемии од ЗБПВ бара 
мултисекторски и интердисциплинарен 
одговор, вклучувајки ги центарот за јавно 
здравје и министерството за животна 
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средина, водоснабдителите и општинските 
власти и експерти од клиника, лабораторија, 
епидемиологија, хигиена, животна средина и 
инжињерство и комуникација.

Во ТБО ќе се вклучат засегнати страни кои 
играат посебни и активни улоги во истрагата, 
одговорот и управувањето со епидемијата.

• Локалните или регионалните центри за 
јавно здравје ќе ја водат целокупната 
координација на истрагата и одговор на 
епидемијата. Националното ниво може да 
обезбеди техничка поддршка доколку е 
потребно, особено за сложени анализи, 
како што се аналитички епидемиолошки 
студии или просторни анализи.

• Властите за храна и вода или локалните 
центри за јавно здравје или животна 
средина обично ги водат и координираат 
истрагите на животната средина и 
контролата на активностите.

• Водоснабдувачите ќе играат активна улога 
во спроведувањето на контролните мерки 
насочени кон системот за водоснабдување, 
предложен од центарот за јавно здравје.

• Здравствените установи се одговорни за 
идентификување и пријавување случаи и 
ќе продолжат  кон управување со случаи и 
спроведување на здравствени интервенции, 
како што е вакцинација (на пример, за 
хепатитис А или тифус).

• Лабораториите тестираат клинички 
примероци и од животната средина 
собрани за време на појавата на епидемија 
и пријавени случаи. Националните 
референтни лаборатории можат да 
направат тестирање ако капацитетот 
за тестирање за одреден патоген не е 
достапен на локално ниво, или може 
да биде направен за да ги потврди 
наодите на локалните лаборатории. Тие 
исто така може да ги опремат и обучат 
локалните власти за здравствена заштита, 
за собирање примероци. Потребен е 
лабораториски капацитет за тестирање 
на патогени поврзани со вода, како што 
се, cryptosporidium, giardia или norovi-
rus. Капацитетот потребен за тестирање 
на такви патогени може да се разликува 
од идентификувањето во клиничките 
примероци.

Координативните активности меѓу агенциите 
и заинтересираните страни можат да бидат 
комплицирани. Обично, потребно е јасно 
дефинирање на улогите и одговорностите, 
процедурите за вклучување и развој на 
процеси за јасна комуникација и известување. 
За да се поддржи ова, препорачливо е да 
се развијат референтни термини за да се 
водат дејствијата на ТБО, план за водење на 
истрагата на епидемијата, лабораториски план 
за водење на тестирањето на примероците 
собрани од човек и животна средина и план за 
комуникација.

 

 

 

 

 

 

 

  Студија на епидемиски случај: чекор 2

Во петок, 14 септември, Окружниот директор за центарот за јавно здравје го свикува ТБО. Тимот се состанува и се согласува 
со целите на истрагата и улогите и одговорностите на членовите на тимот. ТБО развива план за испитување на епидемијата. 
TБО се согласува за следниве активности:

1.  спроведување на итни мерки за контрола;

2.  започнување на активно пронаоѓање на случаи (чекор 4) преку:

• засилување на надзорот за АГБ со известување на сите здравствени установи во градот и барање за да ги 
пријавуваат податоците за синдромски надзор секој ден до понатамошно известување;

• одржување список на податоци (инаку познат како линеарен список) за сите случаи на АГБ пријавени од Waterfall 
во 35-та и 36-та недела и сè додека не се прогласи крај епидемијата

• собирање дополнителни епидемиолошки податоци во подмножество од овие случаи за генерирање хипотези за 
причината и изворот на епидемијата; и

3.  да се направи проценка на ризик на животната средина и микробиолошка истрага за градското водоснабдување (чекор 
6: дополнителни студии).

Во согласност со плановите за вонредна состојба, директорот на центарот за јавно здравје и органите за водоснабдување 
заедно  издале предупредување за вриење на водата, и го дисеминирале преку социјалните медиуми (чекор 9: спроведување 
на мерки за контрола).
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Чекор 3. Дефинирање случаи

За да се идентификуваат луѓето кои се дел 
од епидемијата, корисно е да се дефинираат 
критериуми (личност, место, време и клиничка 
дијагностика) со кои оние што се дел од 
епидемијата може да се класифицираат како 
случаи. Случаите може да се дефинираат како 
осомничени/можни, веројатни и потврдени.

Студија на епидемиски случај: 
чекор 3

Предизвикувачкиот агенс на епидемијата е непознат 
и не постои јасно идентификуван индекс случај за 
епидемијата. Нема доволно информации за да се 
дефинира периодот на изложеност. Како резултат на 
тоа, во оваа рана фаза на истрагата,ТБО одлучува да 
вклучи долг потенцијален период на изложеност за 
да се зголеми утврдувањето на случајот.

ТБО се согласува со следната можна прелиминарна 
дефиниција на случајот:

„Лице кое живее во градот Waterfall, со дијареја 
(> или = 3 течни столици за 24 часа) и кој било од 
следниве симптоми - болки во стомакот, гадење и 
повраќање - и датум на појава на симптомите од 
1-ви август 2018 година“

Посебни предвидувања за епидемија 
од ЗБПВ:

Вообичаено е да се развијат голем број 
на дефиниции за случаи со различна 
чувствителност и специфичност, вклучително 
и дефиниции за сомнителни можни, 
веројатни и потврдени случаи, да овозможи 
неизвесност во клиничката дијагностика и да 
донесе флексибилност, особено ако постои 
веројатност за доцнење на лабораториската 
потврда на болеста или ако не е оправдано 
лабораториско тестирање за сите случаи. 
Дефинициите на случаји може да се 
ревидираат за време на епидемијата, бидејќи 
повеќе податоци стануваат достапни.

Чекор 4. Идентификувајте ги случаите 
и добијте информации

Овој чекор вклучува идентификување на што 
поголем број случаи погодени од епидемијата, 

за:

• спроведување на контролни мерки за да се 
спречат случаи (особено асимптоматски) 
од понатамошно ширење на инфекцијата 
и понатамошно проширување на 
епидемијата;

• олеснување на третманот на случаи, 
особено за епидемија од организми кои 
тешко се дијагностицираат, но имаат 
сериозни клинички последици; и

• проценете ја големината на епидемијата, 
така што ќе можат да бидат распоредени 
соодветни ресурси за да се контролираат и 
да се проценат трошоците и влијанието на 
епидемијата.

Активно откривање на случаи, може да вклучи 
пребарување на симптоматски лица кои ги 
исполнуваат дефинициите на случајот за 
епидемијата, или барање на познати случаи за 
тестирање или тековно следење за да се види 
дали тие ја развиваат болеста.

Посебни предвидувања за епидемија 
од ЗБПВ:

Анкета може да се користи за собирање на 
податоци за случаи, вклучувајќи клинички 
и податоци на ризик фактор и податоци за 
нивните демографски карактеристики. За 
епидемија по потекло од вода, особено е 
важно да се соберат географски податоци 
за можни места на изложеност на различни 
извори на вода, како што е местото на 
живеење, работа или студирање, кои може да 
бидат ризик факори за инфекција.

Доколку е познат предизвикувачкиот агенс, 
анкетата може да вклучи (но не ограничувајќи 
се) изложеност и ризик фактори за кои се знае 
дека се поврзани со конкретниот патоген.

Познатиот период на инкубација за 
одредениот патоген ќе овозможи да се 
пресмета веројатниот период на изложеност. 
Анкетата може да се фокусира на овој период 
на изложеност.

Ако предизвикувачкиот агенс е непознат, но 
клиничката слика укажува на краток период 
на инкубација, анкетата може да се фокусира 
на изложеност во текот на 72 часа пред 
почетокот на болеста.
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Телефонското испитување на примерок од 
населението по слободен избор во различни 
области на водоснабдување, може да биде 
брз начин за идентификување на случаи и 
проценка на стапките на заразување според 
областа за водоснабдување.

Некои водни патогени како Norоvirus, се лесно 
преносливи од човек на човек. Како резултат 

на тоа, вообичаени се секундарни случаи 
кои биле заразени од контакт со примарен 
случај, отколку со загаден извор на вода. Овие 
секундарни случаи можат да го комплицираат 
контролирањето на епидемијата и 
епидемиолошката истрага. Контролните 
мерки потребни за секундарните случаи и 
изворите на пренос, може да се разликуваат 
од оние за примарната епидемија.

  Студија на епидемиски случај: чекор 4

Во сабота на 15-ти септември, окружниот епидемиолог ги посетува сите здравствени установи во Waterfall кои 
пријавиле случаи на АГБ во 35-та и 36-та недела за да собере податоци на линеарни листи за извонредно пријавени 
случаи. Најраниот идентификуван можен случај датира од 27-ми август.

Во неделата на 16-ти септември, регионалната лабораторија потврдува дека два од патта првично тестирани случаи 
биле позитивни на Cryptosporidium parvum. Другите три случаи се неконклузивни.

Cryptosporidium е паразитска инфекција која предизвикува профузна водена дијареја. Дијареата е поврзана со грчеви 
и болки во стомакот. Се пренесува фекално-орално и може да вклучува пренесување од човек на човек, како и пренос 
преку вода и храна. Cryptosporidium е поврзан со голем број епидемии преку јавните системи за водоснабдување. 
Точниот период на инкубација е непознат, но се смета за просечно седум дена, со опсег од 1-12 дванаесет дена. Цистите 
може да се проследат во столици неколку недели откако ќе се решат симптомите и може да останат инфективни во 
вода 2-6 месеци.
TБО бара лабораторијата да ги карактеризира примероците за да проценат дали се генетски идентични (чекор 6: 
дополнителни студии).

Имајќи ги предвид лабораториските податоци, ТБО смета дека Cryptosporidium најверојатно ќе биде причина 
за епидемијата. TБО го засилува лабораторискиот надзор на Cryptosporidium со барање сите примероци рутински 
собрани од случаи на АГБ во Waterfall да бидат тестирани за Cryptosporidium до понатамошно известување и дека 
лабораторијата треба да започне секојдневно известување за случаи на Cryptosporidium (чекор 4: активно откривање 
на случаи).

TБО побарал примероците земени како дел од микробиолошката истрага на водоснабдителниот систем да бидат 
тестирани за Cryptosporidium.

Истражителите исто така настојуваат да земат примероци како од флаширана вода и мраз за микробиолошка истрага 
од домовите на интервјуираните за време на епидемиолошката истрага.
TБО ги ажурира дефинираните случаи на епидемијата (чекор 3: дефинирај случаи):

„Веројатен случај: лице кое живее во градот Waterfall, со дијареја (>или = 3 течни столици за 24 часа) и кој било 
од следниве симптоми - болка во стомакот, гадење, повраќање, анорексија - и датум на појава на симптоми од 
15-ти Август 2018 година.

Потврден случај: лице кое живее во градот  Waterfall, со лабораториска потврдена криптоспоридијаза и појава на 
симптоми од 15 август 2018 година.”
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Чекор 5. Спроведување на 
дескриптивна епидемиолошка истрага 
(време, место, личност)

Податоците собрани за време на епидемијата 
обично се анализираат по време, место и 
лице што е можно поскоро по објавувањето 
на епидемијата, и во текот на истрагата 
штом повеќе податоци стануваат достапни. 
Податоците се анализираат за да се:

• опише епидемијата во однос на заразената 
популација (личност), географската 
дистрибуција на епидемијата (место) 
и времетраењето и временските 
карактеристики на епидемијата (време);

• идентификува популацијата под ризик од 
инфекција;

• процени кога се случила првичната 
изложеност на предизвикувачкиот патоген;

• генерираат и потврдат хипотези за 
можниот извор, етиологија и начините 
на пренесување на епидемијата (со 
испитување на разлики на изложеност); и

• идентификуваат можностите за контрола 
на епидемијата.

Посебни размислувања за епидемија 
од ЗБПВ:

Дистрибуцијата на случаи треба да биде 
мапирана за да се процени географскиот 
опсег на епидемијата и да се идентификуваат 
потенцијалните извори. Група случаи може 
да укаже на изложеност на одреден локален 
извор, како што е бунар, додека широко 
распространетите случаи може да сугерираат 
дисеминирачки извор, како што е јавното 
водоснабдување. Стапките на напад треба 
да се пресметаат по изложеност на одредени 
извори на вода и по место.

Доколку е можно, треба да се користат 
географски информациски системи и 
компјутерско моделирање за да се визуелизира 
и истражи просторното распределување на 
случаи во врска со сомнителните извори, да 
се испитаат и да се моделира просторната 
дисперзија на потенцијалните контаминенти 
во системот за водоснабдување.

Обликот на кривата на епидемијата може 
да укаже на видот на изворот (единечен, 
континуиран или наизменичен извор на 
заедничка точка) или начинот на пренесување 
(од човек на човек), временскиот период на 
изложеност на предизвикувачкиот агенс и 
минимум, максимум и средни периоди на 
инкубација на болеста. Вообичаени извори 
на епидемија (со точка, континуирано или 
наизменично изложување), како што се оние 
поврзани со единечно снабдување со вода (или 
кула за ладење за епидемија на Легионела), 
се најчести за епидемии по потекло од вода 
поврзани со системите за водоснабдување. 
Дополнителни информации за видовите на 
епидемии и толкување на епидемиските криви 
се достапни во упатствата на СЗО за истрага 
и контрола на епидемии по потекло од храна 
(65).

Кривата на епидемијата може да укаже 
кога започнала епидемијата и дали веќе 
завршила или сè уште трае. Ако е познат 
предизвикувачкиот агенс, кривата на 
епидемија може да се користи за да се процени 
веројатниот временски период на изложеност 
и да се фокусира истрагата за животната 
средина (чекор 6) на тој временски период. 
Треба да се направи проценка за да се утврди 
дали кривата на епидемијата е во корелација 
со случаите од системот за водоснабдување и 
спроведување на мерките за контрола.
Треба да се утврди дали се појавиле 
секундарни случаи на примарната епидемија, 
бидејќи секундарна инфекција може да се 
рашири преку пренесување од човек на човек 
или пренесување преку храна.
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Студија на епидемиски случај: чекор 5

До крајот на 37-ма недела, дополнителни 118 случаи на АГБ се пријавени од Waterfall под рутинскиот систем на 
синдромски надзор (Графикон CS4). Од нив, 96 ја исполнуваат клиничката слика, а два се потврдени случаи (Графикон 
CS5). Поради медиумите, забележан е пораст на луѓе кои пристапуваат до здравствени установи со симптоми на АГБ.

Графикони CS4. 

Графикони CS5.

Првиот идентификуван случај датира од 27-ми август, така што веројатниот период на изложеност е од 15-ти до 26-
ти август. Кривата на епидемија (Графикон CS5) е карактеристична за континуирана епидемија од вообичаен извор.

Процентот на случаи е малку поголем кај жените и е најголем кај оние на возраст од 25-44 години, проследено со 
оние на возраст од 15-25 години (Табела CS3). Сите случаи имаат дијареа (според дефиницијата на случајот) и 80% од 
случаите пријавуваат болка во стомакот. Девет проценти од случаите се хоспитализирани.

Waterfall е поделен на пет географски зони: центарот на градот и северната, јужната, источната и западната зона. 
Картата со точки на заразени (Графикон CS6) открива значително групирање на случаи во западните и јужните зони 
на градот.
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ВЕРОЈАТНИ СЛУЧАИ

ПОТВРДЕНИ СЛУЧАИ

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА

Студија на епидемиски случај: чекор 5 продолжеток

Табела CS3.   Карактеристики на случаи при епидемија на Криптоспоридиум, Water-
fall, недели 35–37

Карактеристики број(%на сите случаи)
Класификација на случаи потврдени 2 (2)

можни 96 (98)
Пол женски 52 (53)

машки 46 (47)
Возрасна група 0-4 11 (11)

5-14 10 (10)
15-24 21 (22)
25-44 28 (29)
45-64 17 (17)
≥65 11 (11)

Симптоми дијареа 98 (100)
абдоминална болка 78 (80)
гадење 47 (48)
повраќање 36 (37)
анорексија 43 (44)
хоспитализирани 14 (9)

                   
Графикон CS6.  Карта на веројатни и потврдени случаи на криптоспоридиоза, Water-

fall, 35-37-ма недела

Над 50% од сите случаи се жители на западната зона, а потоа следат скоро 30% во јужната зона и 11% во центарот на 
градот. Пријавени се неколку случаи од северните и источните зони на градот. Стапката на заразеност во западната 
зона е 1,6 пати поголема отколку во јужната, двапати поголема од центарот на градот, осум пати поголема од источната 
зона и 16 пати поголема од северната. Западните и јужните зони се најтешко погодени од епидемијата (Табела CS4).

Табела CS4. Дистрибуција на случаи и стапка на заразеност според живеалиште

Живеалиште број на случаи процент на 
случаи популација стапка  на заболување(број 

на сучаи на 10.000 жители)
Центар на градот 11 11 13 750 8
Западна зона 50 51 32 125 16
Јужна зона  28 29 28 540 10
Источна зона 5 5 24 672 2
Северна зона 4 4 36 913 1
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Чекор 6. Спроведете дополнителни 
истражувања и соберете 
дополнителни информации (еколошки, 
лабораториски)

Еколошките и лабораториските (микро-
биолошки) истражувања треба да се 
спроведат паралелно со епидемиолошките 
истражувања. Овие истражувања генерираат 
дополнителни информации за сомнителните 
извори на епидемијата или се поврзани 
со начинот на пренос и ги потврдуваат 
резултатите од епидемиолошките истражу-
вања. Тимот за брз одговор ќе се обиде 
да ги идентификува околностите коишто 
можеби довеле до суспектниот извор којшто 
предизвикал епидемија како и да го изолира 
предизвикувачкиот агенс од суспектниот извор 
или начинoт на пренос. Карактеристиките и 
географската распределба на случаи, појава 
на епидемијата и доказите поврзани со 
предизвикувачкиот агенс можат да помогнат 
да се намали фокусот на истражувањето кон 
специфичните потенцијални извори и начинот 
на пренос.

Посебни размислувања за епидемиите 
од заразни болести поврзани со водата

Доколку патогенот е познат, истражувањето 
може да се фокусира на познати извори и 
услови коишто му овозможуваат на патогенот 
да преживее и да се репродуцира. Ако 
епидемијата е предизвикана од патоген којшто 
може да биде по потекло од водата, тимот за 
брз одговор може да почне да ги истражува 
можните неуспеси во системот за снабдување 
со вода за пиење коишто можат да бидат извор 
на епидемијата. 

Просторните истражувања можат да помогнат 
во идентификацијата на потенцијалните 
извори доколку прелиминарните докази не 
укажуваат на посебен извор. 

За еколошкото истражување на епидемиите 
за кое постои сомневање дека се поврзани 
со системот за снабдување со вода за пиење, 
тимот за брз одговор во тесна соработка 
со давателите на услуги за вода, ќе покрене 
истрага за системот за водоснабдување 
за да се идентификува и процени секој 
можен инцидент што можел да предизвика 
фекална контаминација на водата за пиење. 
Во зависност од околностите, ова може да 

бара квалификуван специјалист за животна 
средина, инженер, специјалист за здравствена 
екологија или микробиолог за поддршка на 
истражувањето. 
Целта на проценката на еколошкиот ризик е 
да се идентификува причината за загадување 
на системот за водоснабдување. Ова вклучува 
проценка на соодветноста и ефективноста на 
постојните контролни мерки долж ланецот 
за снабдување со вода за пиење (заштита 
на изворите на вода, третман на водата, 
дезинфекција, складирање и дистрибуција) 
вклучувајќи ги и можните неуспеси и 
инциденти коишто може да ја компримитираат 
безбедноста на системот. 

Во поставките каде снабдувачот на услуги 
за вода има воспоставено функционален 
План за безбедност на водата, проценката на 
еколошкиот ризик идеално ќе профитира од 
нивните наоди. Во согласност со принципите 
(72)  на Планот за безбедност на водата, 
проценката на системот за водоснабдување 
ги вклучува следниве аспекти.

1. Треба да се развие дијаграм на шематскиот 
проток на системот за водоснабдување, 
доколку веќе не е достапен. Може да 
се добијат основни информации за 
извори на водата, точки на апстракција, 
процеси на пречистување (ако се 
применуваат), резервоари за складирање 
и дистрибуциска мрежа. Важен елемент во 
описот на системот е карактеризација на 
изворот на вода вклучувајќи ги и процесите 
на истекување и надополнување, детали 
за употреба на земјиштето во сливот 
како што се локацијата на постројките за 
пречистување на отпадни води, септички 
јами, индустрија и други потенцијални 
извори на контаминација. Дијаграмот 
на проток и описот на системот ја 
поткрепуваат потрагата за системски 
недостатоци и настани на загадување

2. Треба да се изврши брза проценка на 
системот. Секој можен опасен настан 
што може да воведе до загадување (види 
Табела 2 за примери на вакви настани) 
треба да се идентификува за секој чекор 
во системот за водоснабдување и да се 
процени дали се воспоставени соодветни 
контролни мерки. Притоа следниве чекори 
треба да се земат во предвид: 

• интервју со персоналот за системот 
за водоснабдување за евентуални 
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недостатоци и настани за коишто можат 
да бидат свесни во периодот пред 
епидемијата; 

• каде што нема водоводни системи 
истражете го собирањето на водата, 
транспортот, складирањето и практиките за 
ракување од членовите на домаќинствата 
во заедницата, вклучувајќи ги и хигиенските 
аспекти; 

• преглед на резултатите од санитарните 
истражувања спроведени од страна на 
регулаторните агенции и снабдувачите на 
услуги за вода; доколку тие не постојат, 
преземете брзи санитарни истражувања 
на клучните компоненти на системот на 
лице место за да се испита состојбата 
на системот и да се идентификуваат 
недостатоците што можат да го загрозат 
интегритетот на инфраструктурата и 
притоа да доведат до загадување;

• да се соберат и проценат  информациите 
за квалитетот на водата за да можат 
да се следат неочекуваните промени 
во квалитетот на водата коишто и 
претходат на епидемијата; овој чекор 
овозможува идентификација на опасни 
настани на различни точки во системот 
за водоснабдување и вклучува проверка 
на податоците и надзор на регулаторната 
усогласеност (како што е присуството 
на фекални индикатори, како Ешерихиа 
коли/Е.Coli) и оперативни параметри 
(како на пример: заматеност, содржина 
на дезинфециенси и pH) коишто може да 
посочуваат на пикови или брзи промени 
во квалитетот на водата од извориштето 
или водата за пиење коишто пак може 
да сигнализираат на настани за можна 
контаминација или перформанси на 
субоптимално пречистување; 

• да се добијат временски записи за настани 
(како на пример пороен дожд, топење на 
снег и суша) коишто може да предизвикаат 
навлегување на фекални материи во 
системот; 

• да се анализираат оперативни записи за да 
се идентификуваат можните проблеми во 
операциите коишто можат да го загрозат 
функционирањето и ефективноста на 
контролните мерки - неуспесите во 
пречистувањето исто така можат да 
бидат документирани во извештаите за 
инциденти и оперативни дневници водени 
од снабдувачите на вода;

• да се разгледаат извештаите со жалби 
од клиентите коишто може да обезбедат 
информации за географската локација и 
природата на проблемите; 

• да се користат мапи за да се наведе 
локацијата на потенцијалната изложеност 
од интерес, како што е водоснабдителниот 
систем во врска со локацијата на случаите;

 – може да се користат просторни 
анализи за да се измери растојанието 
меѓу случаите и сомнителните извори 
или ризични фактори за инфекција, а 
податоците можат да бидат интегрирани 
со дополнителни информации како 
оние за поплава за да ги генерираат или 
зајакнат доказите кои имплицираат на 
осомничен извор (на пример одреден 
резервоар или извор на вода).

 – стапките на заболување може да 
се пресметаат со зголемување на 
растојанието помеѓу еден или повеќе 
сомнителни извори за да се генерираат 
доказите поврзани со зголемување на 
близината на изворот (73). 

 – може да се користат анализи на кластери 
и регресиона анализа за формално 
тестирање на хипотези поврзани со 
просторната распределба на случаите и 
нивната поврзаност со одредени извори. 

• доколку е можно и е посочено треба 
да се користат дополнителни алатки 
за мапирање на ризикот на животната 
средина за да се испита врската помеѓу 
специфични варијабли (изложеност) и 
ризикот од заболување.

• користете компјутерско моделирање за 
да ја моделирате дифузијата на патогенот 
преку системот за водоснабдување со 
цел да се идентификуваат областите кои 
веројатно ќе бидат изложени на одреден 
загадувач воведен од посебен вообичаен 
извор или пак да се идентификува 
вообичајниот извор. Овие техники можат да 
информираат каде да ги насочите мерките 
за контрола и исто така можат да помогнат 
да се идентификуваат областите со ризик 
за идни епидемии.

• да се потврди дали некој од персоналот 
кој работи со осомничениот извор на вода 
се разболел и доколку е така дали имал 
директен контакт со изворот.

Лабораториската истрага за водоснабду-
вачкиот систем може да:
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• обезбеди убедлив доказ за поврзаноста 
помеѓу изворот на епидемијата и случаите;

• помогне да се идентификува причината за 
епидемијата којашто инаку не е позната; и

• се идентификува неуспехот во 
водоснабдувачкиот систем којшто довел до 
епидемија.

Сеуште е можно да се демонстрира дека 
водата е изворот на епидемијата дури и ако 
предизвикувачкиот агенс не е излоиран од 
водоснабдувачкиот систем. Доколку ресурсите 
дозволуваат и доколку брзо може да се започне 
лабораториска истрага, треба да се направи 
обид да се изолира предизвикувачкиот агенс 
од системот. 

Обемот на лабораториската истрага во 
голема мера ќе зависи од достапноста на 
квалификуван персонал и лабораториски 
ресурси и веројатно ќе бара поддршка од 
националните или регионалните референтни 
лаборатории со експертиза за откривање 
на микроорганизми поврзани со водата. 
Упатство за земање примероци и анализа за 
микробиолошки истражувања се дадени во 
Упатствата на СЗО за квалитетот на водата за 
пиење (8) и во документот на СЗО/Организација 
за економски развој и соработка за проценка 
на микробиолошката безбедност на водата за 
пиење (9). 

Доколку водоснабдувањето е осомничено за 
појава на епидемијата, земањето примерок од  
водоснабдителниот систем може да се зајакне 
за да се идентификува дефектот на системот 
којшто довел до епидемија и да се направи 
обид да се изолира предизвикувачкиот 
агенс од водоснабдувањето. Изолирањето 
на предизвикувачкиот агенс од водо-
снабдувањето и докажувајќи дека тоа е 
истиот организам што предизвикал болест во 
некои случаи, обезбедува многу цврст доказ 
за тоа дека водоснабдувањето е извор на 
епидемијата особено ако двата изолати се 
генетски идентични. 

Засиленото земање примероци може да 
вклучува: 

• зголемување на фреквенцијата на земање 
примероци од нормалните места за земање 
примероци за да се откријат привремени 
промени во квалитетот на водата, ова 
особено може да биде корисно за малите 
системи за водоснабдување од коишто 
поретко се земаат примероци за разлика 
од големите водоснабдителни системи. 

• зголемување на бројот на местата за 
земање примероци во системот за 
откривање на локализирани проблеми во 
рамките на истиот и да се зголемат шансите 
за откривање на привремени промени 
во квалитетот на водата, а резултатите 
од брзата проценка на ризикот можат 
да укажат каде треба да биде насочено 
дополнителното земање на примероци.

Земањето примероци може да се прошири за 
да вклучува:

• сомнителни извори на загадување во 
рамките на сливно подрачје како што 
се: добиток, септички резервоари или 
канализација што протекува;

• земање на примерок од изворот на водата 
вклучувајќи го и талогот од резервоарите за 
складирање и распуштени бунари;

• критични точки во пречистителната 
станица како што е миењето на грбот од 
филтските кревети.

• вода и талог од различни точки во 
дистрибутивниот систем како што се 
резервоарите, цевководите и славините на 
потрошувачите.

• складирана вода како што е водата 
зачувана во контејнери за домаќинства, 
шишиња во фрижидерите на 
потрошувачите, мраз или филтри.

Проширувањето на микробиолошките 
анализи надвор од рутинско спроведеното 
следење на фекални индикатори за проценка 
на квалитетот на водата може да има за цел 
проценка на различни делови од системот за 
водоснабдување. Тестирањето за поотпорните 
бактерии како што е Clostridium perfrin-
gens или аеробни бактерии што формираат 
спори може да се воведе за да се процени 
ефикасноста на дезинфекцијата. 

Откривањето на микроорганизмите од 
системите за водоснабдување честопати  
е неуспешно, дури и кога има силен 
епидемиолошки доказ што укажува на тоа дека 
водоснабдувањето е извор на избувнувањето. 
Микроорганизмите може да не бидат откриени 
во системот за водоснабдување од повеќе 
причини, вклучувајќи:

• значително количество на време може да 
помине помеѓу настанот за контаминација, 
изложеноста на случаите на загадувачот 
и времето кога примероците се всушност 
земени, доколку загадувањето на системот 
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е минливо, тогаш веројатноста за 
откривање на предизвикувачкиот агенс е 
многу мала; 

• штом водоснабдувањето ќе биде 
осомничено како извор на епидемија, 
супердезинфекција (хиперхлорирање) 
на системот мора брзо да се изврши 
како прелиминарна мерка, било 
какви микроорганизми коишто сеуште 
циркулираат во системот ќе бидат 
уништени освен ако се отпорни на 
дезинфекција;

• упорноста на предизвикувачкиот агенс во 
водната околина ќе влијае на веројатноста 
за негово откривање како и методите кои 
се користат за откривањето; и 

• многу големи волумени на примероци дури 
до 1000 литри можат да бидат потребни 
особено ако се обидете да изолирате 
ентерични вируси или протозои но и за 
тоа ќе биде потребна посебна опрема за 
земање на примероци. 

Затоа земањето на примероци од 
водоснабдувачкиот систем мора да се 
направи што е можно побргу и примероците 
треба да се анализираат за поширок спектар 
на организми. Во случај на загадување на 
системите за водоснабдување со отпадни 
води или канализација, системот може да биде 
загаден со повеќе патогени па затоа можеби 

откриените патогени нема да соодвестуваат 
со предизвикувачкиот агенс идентификуван 
при епидемијата. Во овој случај ќе има докази 
за загадување на водата но ќе нема директна 
врска помеѓу загадувањето и болеста која се 
истражува. 

Покрај обидот да се изолира осомничениот 
предизвикувачки агенс може да се спроведе 
дополнително следење на фекални 
индикатори за да се процени дали фекалното 
загадување на системот може да биде тековно.

Молекуларни техники како што се PCR 
(полимераза верижна реакција), култура на 
клетки, електрофореза на гел за пулсно поле 
и мултилокусно секвенционирано тестирање 
можат значително да ја зголемат можноста 
за откривање на патогени особено на вируси 
од вода. PCR овозможува брза детекција 
додека клеточната култура е почувствителна 
за откривање на вируси кога нивоата на 
вирусните честички во водата земена за 
примерок се ниски. Идеално овие две техники 
треба да се комбинираат. Хибридизација 
на самото место и специфични анализи за 
видовите овозможуваат брзо откривање и 
идентификација на бактерии при теренски 
истражувања. Microarrays овозможуваат 
проверка на примероците од водата за повеќе 
патогени така што може да биде особено 
корисно кога предизвикувачкиот агенс за 
епидемијата е непознат. 

Чекор 6: Студија на случај на епидемија

Окружниот службеник за здравствена екологија, санитарниот инженер од општинската управа за вода и службеникот за 
квалитетот и безбедноста на водата од Агенцијата за заштита на животната средина преземаат санитарна инспекција на 
лице место, проценка на ризикот на животната средина и микробиолошка истрага на системот за водоснабдување. 

Тимот го опишува целиот систем за водоснабдување, вклучувајќи ја и локалната хидрогеологија, изворот на водата, 
пречистителните станици за вода и системот за дистрибуција на вода користејќи податоци добиени од општинските 
органи за вода, Агенцијата за заштита на водата, податоците добиени од посетите на лице место, физичките истражувања 
и преглед на планот за безбедност на водата на системот. Тие ги идентификуваат можните опасни настани, опасностите од 
микроорганизми и ги испитуваат можните извори на загадување во сливното подрачје вклучувајќи го и загадувањето од 
канализацијата како и загадувањето од добитокот на пасење. Тие ги разгледуваат податоците за  заматеноста на водата, 
резидуалниот хлор и бројот на E.coli (Ешерихиа коли) како и евиденцијата за одржување на системот од 15т-и Август. 
Агенцијата за заштита на животната средина обезбеди податоци за статистиката за врнежи од дожд а општинските власти 
пак доставија податоци за предупредувања од поплави за истиот временски период. 

Waterfall се снабдува до два одделни извори на вода. Северните и источните зони на градот се снабдуваат со вода од 
извор на подземна вода кој се наоѓа на северниот дел од градот (снабдување со вода 1, WS1), а западните и јужните зони 
се снабдуваат со вода од Месечното езеро кое се наоѓа на западниот дел од градот (снабдување со вода 2, WS2). И двата 
извори го снабдуваат центарот на градот. Земјата која ги опфаќа двата извори на вода првенствено се користи за пасење 
на добиток иако има и некои станбени објекти.
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Студија на случај на епидемија: чекор 6 во продолжение

За WS1 водата се извлекува од аквиферот и се доведува во резервоар. Водата претходно се хлорира па влегува во системот 
на дистрибуција. За WS2 водата се извлекува од Месечното Езеро на длабочина од 20 метри, се филтрира и хлорира пред 
да влезе во дистрибутивниот систем. Дистрибутивниот систем за WS1 неодамна беше надграден и инспекцијата на системот 
не идентификувала никакви опасности. Системот за дистрибуција на вода за WS2 е доста стар и има делови кои датираат 
уште од 1930-тите. Некои од цевките се кородирани а влезот во некои точки во системот беше идентификуван како ризик. 
Необично обилни дождови паднаа во Waterfall помеѓу 16-ти и 19-ти Август и имаше предупредувања за поплави во градот. 
Излевање на канализацијата беше документирано од страна на општинските власти на 19-ти август во западниот округ на 
градот. 

Инспекцијата на системот за водоснабдување откри голем број на фактори кои придонеле за епидемијата:

1. обилните дождови доведоа до загадување на Месечното езеро со истек на животински отпад од околните пасишта;
2. системот за филтрирање во пречистителната станица за вода за WS2 привремено беше нарушен што веројатно доведе 

до загадување на третираната вода со сирова вода; и
3. излевањето на канализацијата можеби има предизвикано навлегување на загадена вода во водата на дистрибутивниот 

систем на WS2 во западниот округ. 

Како дел од надзорот на квалитетот на водата се спроведува седмично тестирање за E.coli и дневно следење на заматеноста 
во системот за дистрибуција на вода. Во примерок земен на 19-ти август беше изолирана E.coli во дистрибутивниот 
систем. Мерењата на заматеност извршени на 21-ви и 23-ти август го надминаа нивото на прифатлива граница од една 
нефелометриска единица за заматеност (Графикон CS7). 

Тимот за брз одговор зеде големи примероци вода (2000 литри) од изворната вода, пречистителните станици за вода, 
резервоари, пумпни станици и 10 литри примероци од дистрибутивниот систем и хидранти за пожар (при испирање на 
системот) од места со најголем број на случаи. Тие исто така зедоа примероци од домовите на случаен примерок од 
веројатните и потврдени случаи. Примероците беа земени во саботата на 15-ти Септември пред испирањето на системот 
за водоснабдување. 

Графикон CS7. Мерења на врнежи од дожд (мм) и нефелометриска заматеност земени 
од WS2 за време на веројатниот период на изложеност (15ти до 26ти 
Август), Waterfall

*NTU-нефелометриска единица за заматеност

Криптоспоридиумските оцисти беа изолирани од Месечното Езеро (25 ооцисти/2000 литри), од пумпна станица (65 
ооцисти/1000 литри) и од противпожарните хидранти во западната зона (5 ооцисти/10 литри). Сите други примероци, 
вклучувајќи ги и оние земени од домовите на случаите беа негативни. Генотипирањето откри дека генотипираните оцисти 
се генотип 1.

Чекор 7: Случаи на интервјуа и 
генерирање на хипотези

Резултатите од различните истраги и анализи 
треба да се соберат, разгледаат и толкуваат 

за да се развијат хипотези. Генерирањето на 
хипотеза може да овозможи идентификација 
на потенцијалните  извори на епидемијата, 
групите со висок ризик за инфекција или тешка 
болест што може веднаш да биде насочена со 
мерки за контрола да се ограничи ширењето 
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и влијанието на епидемијата. Во зависност од 
епидемијата хипотезите можат да укажуваат 
на некои од следниве:

• причина за епидемијата;

• изворот на епидемијата;

• начинот на пренос; и

• фактори на ризик или изложености 
поврзани со болест.

Посебни размислувања за епидемија 
од ЗБПВ

Дескриптивните епидемиолошки податоци, 
лабораториските и еколошките податоци   и 
околностите околу епидемијата треба да се 
разгледаат исто како и веродостојноста на 
проценетата хипотеза против овие факти. 
Доколку се сомнева дека водата е изворот за 
избувнување, тогаш таа треба да се смета за 
главна цел за која ќе се преземаат контролни 
мерки. 

Истражувања во случај на 
епидемија: Чекор 7

Врз ознова на резултатите од епидемиолошката 
и еколошката истрага, тимот за брз одговор (ТБО) 
хипотезира дека обилните дождови довеле до загадување 
на WS2 и дека тоа била изворот за епидемијата. Според 
тоа ТБО претпоставува дека ова е случај поврзан со:

1.  живеење во резиденцијална област снабдена од WS1
2.  потрошувачката на вода од WS2

Чекор 8: Оценете ги хипотезите

Овој чекор вклучува проценка на сите 
хипотези за причината, изворот, начинот на 
пренос и ризичните фактори за инфекција 
наспроти достапните докази за да се процени 
нивната веродостојност и колку всушност се 
тие вистинити. 

Важно е да се обезбедат цврсти докази за да 
се поддржат било какви тврдења за изворот 
на епидемијата така што ќе нема сомнежи за 
изворот на епидемијата и воспоставувањето 

на контролни мерки за изворот ќе биде 
оправдано. Особено е важно да се обезбедат 
цврсти докази доколку се имплицира на 
одреден извор којшто ќе има економски или 
правни импликации за давателот на услуги на 
вода. 

Овој чекор вклучува преглед на дескриптивните 
епидемиолошки податоци, лабораториските 
и еколошките податоци и околностите околу 
епидемијата и проценка на хипотезите против 
овие факти. Тимот за брз одговор може да 
избере да преземе аналитичка студија доколку 
описните епидемиолошки, лабораториски, 
еколошки и други расположливи податоци 
не овозможуваат идентификација на изворот. 
Ваков вид на студија може да се спроведе за 
да се генерира посилен доказ за поддршка на 
хипотезата која е под истрага и да се измери 
големината и јачината на поврзаноста помеѓу 
изложеникот (како што е изворот на вода) и 
исходот. Аналитичките студии кои обично 
се користат за истрага на избувнувањето се 
кохортни студии, студии за контрола на случаи  
и еколошки студии. Упатство за тоа како да се 
спроведе ваква студија е детално дискутирано 
во деталните документи во првото поглавје во 
овој дел (“Вовед во епидемиите“). 

Во кохортните студии, ризикот или стапката на 
заболување во текот на определен временски 
период се споредува меѓу оние изложени на 
одреден фактор како што е одреден извор 
на вода наспроти оние кои не се изложени 
на факторот. Ако оние кои се изложени 
на факторот имаат поголема стапка на 
заболување тогаш тоа означува дека факторот 
е причина за болеста. Со ова се претпоставува 
дека и двете групи се исти, освен кога станува 
збор за нивната изложеност на факторот. 

Студиите за контрола на случаи се 
опсервациони студии во кои случаите (оние со 
здравствен исход од интерес) се споредуваат 
со не-случаите (оние кои немаат здравствен 
исход) за да се открие дали има разлика во 
нивната изложеност (факторот што може да 
биде извор на епидемијата). Контролната 
група мора да го претставува населението 
изложено на ризик од заболување и не 
смеат да имаат заболување под истрага во 
времето на нивното регрутирање. Контролите 
го претставуваат позадинското ниво на 
изложеност кај населението. Ако нивото на 
изложеност меѓу случаите е многу поголемо од 
контролите тогаш тоа значи дека изложеноста 
е поврзана со болести. 
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Во еколошките студии, стапките на 
заболувања и нивната поврзаност со 
одредени изложености се споредуваат меѓу 
дефинираното население или заедниците. 
Тие се особено корисни за епидемии 
поврзани со изложеноста на животната 
средина коишто можат да бидат тешки за 
карактеризирање на индивидуално ниво, за 
испитување на епидемии поврзани со јавните 
снабдувања со вода кадешто дефинираните 
групи на население се изложени на единечно 
водоснабдување и кадешто е можно да се 
споредат стапките на заболување помеѓу оние 
кои се изложени на снабдување и оние кои не 
се изложени на снабдување. Поврзаноста во 
еколошките студии се однесуваат на нивото 
на населението не на индивидуално ниво, така 
што поврзаноста не ги одразува варијациите 
на нивото на изложеност помеѓу поединци. 
Еколошките студии вклучуваат анализи на 
временски серии и просторни анализи. 

Посебни размислувања за  епидемиите 
од ЗБПВ

Главната изложеност испитана за време на 
суспектна епидемија на ЗБПВ е изложеноста 
на посебен извор на вода. Собирање на 
доверливи податоци за употреба на вода 
за време на епидемија може да биде 
предизвикувачки особено ако многу време 
има поминато помеѓу периодот на изложеност 
и времето на истрагата, доколку испитаниците 
ја смениле употребата на вода или како дел од 
контролните мерки за епидемијата (на пример 
како одговор за известување за вриење на 
водата). Луѓето честопати се изложени на 
повеќе од еден извор на вода - изворот што 
ги снабдува нивните домови и како на пример 
изворот што го снабдува нивното работно 
место. Во рамките на домаќинството децата 
и возрасните можат да бидат изложени на 
различни извори на вода. 

При собирање на податоци за употреба на 
водата за време на периодот на епидемија 
тимот за брз одговор може да ги земе предвид 
варијациите за употреба на водата во домовите 
и надвор од домовите, третманот на водата 
во домовите, употребата на флаширана и 
филтрирана вода како и потрошувачката на 
вода и изложеноста на водата за капење и 
рекреативни активности. Доколку сите во 

испитуваната популација се изложени на 
осомничениот извор на вода можеби нема да 
биде можно да се демонстрира епидемиолошка 
асоцијација помеѓу изложеноста на одреден 
извор на вода и разболувањето. 

Во епидемиите на ЗБПВ, анализите можат 
да испитаат дали ризикот од заболување 
се зголемува со зголемената потрошувачка 
на вода. Ова ќе бара собирање на податоци 
за волуменот на потрошена вода дневно. 
Демонстрацијата на линеарната врска 
одговор-доза дава уште посилни докази за тоа 
дека водата е извор на епидемијата отколку да 
се демонстрира севкупно зголемениот ризик. 

Понекогаш примарната епидемија може 
да предизвика секундарна епидемија. 
На пример загадувањето на општинското 
водоснабдување може да доведе до 
примарна епидемија на Salmonella Typhi 
помеѓу потрошувачите. Еден од случаите на 
епидемијата може да подготви храна што 
последователно е послужена на забава во 
област која не се снабдува со снабдувањето. 
Ова може да доведе до секундарна епидемија 
на Salmonella Typhi на забава којашто не  е 
поврзана со водоснабдувањето, но е поврзана 
со ракувачот на заразената храна.

Овие секундарни случаи треба одделно 
да се анализираат од примарните случаи 
бидејќи не се изложени на првичниот извор 
на избувнување. Вклучувајќи ги во истрагата 
на одредено водоснабдување којшто е извор 
на епидемијата ќе ја намали моќноста на 
студијата. Затоа случаите треба одделно 
да се анализираат за да се одреди изворот 
(или во овој случај начинот)  на нивната 
инфекција што е всушност прехранбената 
ставка. Секундарните епидемии на 
гастроинтестиналните заболувања обично 
може да се идентификуваат од кривата 
на епидемијата бидејќи тие нормално се 
случуваат еден инкубациски период подоцна 
од примарната епидемија. 

За проценка на доказите кои имплицираат на 
изворот на вода мора да се земат во предвид 
сите докази од сите чекори на истрагата 
вклучувајќи ги:
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• околностите околу епидемијата, на пример 
да се утврди дали има зголемување 
на случаите на Campylobacter после 
поплавување или после жалбите на 
клиентите до давателот на услуги за вода; 

• дескриптивните епидемиолошките 
податоци кои ги поврзуваат случаите 
со потенцијалниот извор по личност, 
место или време, како што е групирање 
на случаите блиски до одреден извор на 
вода или временската асоцијација меѓу 
зголемувањето на случаите и надминување 
на индикаторите за квалитетот на 
водата коишто рутински се следат преку 
рутинскиот надзор за квалитет на водата;

• податоците за животната средина како 
што се резултатите за проценка на ризикот 
што покажува неуспех во интегритетот на 
дистрибутивниот систем којшто одговара 
на времето на епидемијата; 

• временската асоцијација меѓу 
воведувањето на контролни мерки и падот 
на бројот на случаи;

• лабораториските податоци како што 
е изолацијата на генетски идентичен 
организам од водоснабдувањето и 
случаите; и 

• податоците од аналитичка епидемиолошка 
студија за статистичката веројатност на 
поврзаност помеѓу болеста и изворот. 

Во епидемиите на ЗБПВ, некои од најцврстите 
докази за изворот на епидемијата се стекнати 
со обезбедување на лабораториска потврда 
за патогенот којшто е изолиран од случаите 
(поддржан со клинички и епидемиолошки 
податоци) и со поврзување на овој патоген 

со идентичен лабораториски потврден 
агенс изолиран од осомничениот извор на 
епидемијата. Во отсуство на лабораториска 
потврда за било од случаите или за 
изворот може да се користат клинички или 
епидемиолошки податоци иако јачината на 
доказите ќе биде послаба.

Не е секогаш можно да се изолира 
предизвикувачкиот агенс од осомничениот 
извор на епидемијата (74). Неуспехот да 
се изолира предизвикувачкиот агенс од 
осомничениот извор на вода не ја исклучува 
можноста дека тоа е епидемија на ЗБПВ. 

Tillett et al. (75) предложија класификациски 
систем за проценка на јачината на доказите 
за тоа дека една епидемија е поврзана со 
водата (Табела 8). Системот ги рангира 
епидемиолошките податоци повисоко од 
квалитетот на водата или инженерските 
податоци при проценка на јачината на 
доказите. Епидемиолошката поврзаност 
поврзана со микробиолошки или еколошки 
докази го обезбедува најсилниот доказ за 
тоа дека епидемијата е поврзана со водата, 
сепак епидемиите може да се класифицираат 
како поврзани со вода врз основа на 
епидемиолошки доказ, или врз основа на 
изолација од самата околина. 

Таквиот систем може да помогне во 
систематизација на начинот на кој епидемиите 
се класифицираат како епидемии поврзани 
со вода, што може особено да биде корисно 
кога се обидувате да ги комбинирате 
доказите од многу различни извори кои 
демонстрираат асоцијација, особено со оглед 
на предизвиците за демонстрирање на водата 
како извор на многу епидемии. 

Табела 8. Класификациски систем за проценка на јачината на доказите кои ја поврзуваат 
епидемијата со водата

А:  Патогенот којшто е идентификуван во 
клиничките случаи исто така е пронајден во 
водата

Б:  Неуспехот во квалитетот на водата и/или 
проблем во третманот на водата од важност, 
но патоген од епидемија не е детектиран во 
водата 

В:  Докази од аналитички студии  (студија за 
контрола на случај или кохортна студија) 
демонстрираат асоцијација помеѓу водата и 
болеста

Г:  Дескриптивната епидемиологија сугерира 
дека епидемијата е поврзана со водата и 
ги исклучува очигледните алтернативни 
објаснувања 

                
Силно поврзани доколку (А+В) или (А+Д) или (Б+В)

Веројатно поврзани доколку (Б+Д) или само В, или само А

Можно поврзани доколку е само Б или само Д

Извор: Tillett et al. (75), (репродуцирано со дозвола од Универзитетот Кембриџ - Cambridge University Press).
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  Студија на случај на епидемија: Чекор 8

До крајот на 39-тата недела, 330 случаи се идентификувани како дел од епидемијата (Графикон CS8). Никакви понатамошни 
случаи поврзани со епидемијата не се пријавени после 39-тата недела. Обично постои едномесечен пресврт при приемот на 
извештаите од лабораторискиот надзор, но дневното известување беше воведено на почетокот на 38-мата недела. До крајот 
на 41-та недела беа добиени сите лабораториски резултати. 

Од 330 случаи откриени за време на епидемијата, 83 се лабораториски потврдени како Cryptosporidium. Подмножества од нив 
се генотипизирани и потврдени дека се генетско идентични со Криптоспоридиумот изолиран од системот за водоснабдување.
 
Тимот за брз одговор одлучи да спроведе студија за контрола на случаи за да ја тестира хипотезата дека изложеноста на 
WS2 (водоснабдувањето 2) е поврзано со заболувањето од Криптоспоридиум и да ги идентификува факторите поврзани со 
истата инфекција. За целите на студијата за контрола на случаи, случаите се тие кои ја исполнуваат потврдената дефиниција 
за истрага на епидемијата:

“Потврден случај: лице кое живее во градот Waterfall со лабораториско потврдена криптоспоридиоза и 
појава на симптоми од 15-ти август, 2018-та година.“

Графикон CS8.  Веројатни и потврдени случаи на Cryptosporidium според датумот на 
започнување, Waterfall

Можни секундарни случаи (оние кои се разболеле помеѓу првиот и четиринаесетиот ден после првиот случај во истото 
домаќинство) се исклучени. 

Контролите се избираат случајно од регистарот на населението на Водопад и се усогласени по пол, возраст и водоснабдувачки 
систем. За секој случај се интервјуирани две контроли. 

Тимот за брз одговор применува стандардизиран телефонски прашалник за 80 потврдени случаи и 160 контроли. Прашалникот 
собира податоци за потрошувачката на вода и други ризични фактори за Криптоспоридиум како што се: диета, контакт со 
животни, домашни миленици и употреба на базен. Податоците се собрани од изложености од 15-ти август кога епидемијата 
беше прогласена како и известувањето за вриење на водата сé додека не беше прогласен крајот на епидемијата. 
Резултатите од студијата за контрола на случаи укажуваат на тоа дека жителите на западните и јужните зони како и 
потрошувачката на вода од WS2 се поврзани со случајот (Табела CS4). Врската помеѓу дозата и одговорот исто така е 
пронајдена и помеѓу болеста и волуменот на вода којшто секојдневно се консумира. Нема други фактори поврзани со 
болеста.
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Истражување во случај на епидемија: Чекор 8 во продолжение

Табела CS4: Фактори поврзани со инфекцијата од Криптоспоридиум

Варијабли Прилагоден однос на веројатноста 95% CI
Населена зона:
Северна референца -
Источна 1,24 0,52 - 1,95
Централна 3,13 2,12 - 4,85
Јужна 7,58 4,93 - 9,7
Западна 10,44 7,84 – 13,58
Потрошувачка на вода од WS2
Не референца -
Да 6,53 4,95 – 8,16
Дневна потрошувачка на вода
< од една чаша референца -
1-2 чаши 2,11 0,67 – 9,2
3-4 чаши 4,34 0,96-18,10
≥ 5 чаши 8,42 1,95 – 27,34

Покрај студијата за контрола на случаи, тимот за брз одговор го пресметува коефициентот на ризик за криптоспоридиоза 
на населението според зоната за водоснабдување (Табела CS5).

Табела CS5.    Коефициент на ризик за криптоспоридиоза на населението според зоната 
на водоснабдување

Варијабла Коефициент на ризик  95% CI
Водоснабдувачка зона
WS1/водоснабдување 1 референца -
WS1+2 6,31 3,28 – 11,01

WS2/водоснабдување 2 24,25  17,31 – 28,52

Постојат цврсти докази дека престојувањето во западните и јужните зони е силно поврзано со појавата на криптоспоридиум 
инфекцијата. Оние во западната зона имаат над 10 пати, а оние во јужната зона имаат речиси осум пати поголема 
веројатност да се заразат од оние во северната зона. Потрошувачката на вода од WS2 има речиси седумкратен зголемен 
ризик од инфекција. Оние кои секојдневно конзумираат поголема количина на вода веројатно ќе се заразат. На крај оние 
кои живеат во области снабдени само со WS2 имаат скоро 24 пати поголем ризик од инфекција од оние што живеат во 
области снабдени со WS1. 
Постојат силни докази кои ќе ја подржат хипотезата дека епидемијата на криптоспоридиозата којашто се случи во Water-
fall за време на 35-тата и 39-тата недела се поврзуваше со загадувањето на WS2 во градот и дека тоа беше изворот на 
епидемијата. Предизвикувачкиот агенс е изолиран од случаите и изворот на вода. Еколошката истрага откри слабости во 
интегритетот на системите за вода и канализацијата кои се совпаднаа со обилните врнежи на дожд и поплавата. Постојат 
докази за послаб квалитет на водата во деновите пред почетокот на симптомите во најраните случаи. Имплементацијата на 
контролните мерки е проследена со пад на случаите.

Чекор 9: Спроведување на  
контролни мерки

Контролните мерки како што се известувањата 
за вриење на водата (видете го делот погоре за 
“Известување за вриење на водата“ и Прилог 3) 
обично се спроведуваат веднаш на почетокот 
на епидемијата за да се спречи нејзиното 

ширење и да се превенираат понатамошни 
случаи. Идеално, контролните мерки ќе се 
оценуваат постојано во текот на епидемијата 
и ќе се прилагодуваат по потреба. Овие 
мерки обично ќе се таргетираат кон различни 
чекори во ланецот на пренос (Табела 9), како 
што се предизвикувачкиот агенс, изворот на 
епидемијата, режимот на пренос, порталот за 
влез или домаќинот. 
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Посебни размислувања за епидемиите 
од ЗБПВ 

Во повеќето од епидемии од ЗБПВ, водата 
служи како начин за пренос на заразниот 
агенс помеѓу човечкиот или животинскиот 
резервоар и населението. За одредени 
организми како што е Легионела или видови 
на Vibrio cholerae, самата вода служи како 
резервоар.
 
Контролните мерки за време на овие 
размислувања обично ќе бидат насочени кон:
• водоснабдувачкиот систем (сливното 

подрачје, третманот, складирањето, 
дистрибуцијата и крајниот корисник) за да 
се отстрани изворот на загадување преку 
обезбедување на системот, санитизирање 
на животната средина за да се спречи 
растот на патогени или со ограничување на 
пристапот до водата; 

• секундарните начини на пренос, како што 
се прехранбените производи подготвени 
со загадена вода; и

• секундарното ширење преку пренос од 
личност на личност.

Контролните мерки можат да бидат 
насочени кон повеќе од еден начин на 
пренос. На пример, епидемија на хепатитис 
А за која се сомнева дека е поврзана со 

загаденото водоснабдување идеално треба 
да се преземат контролни мерки насочени 
кон водоснабдувањето и вакцинација на 
контактите случаи. Објаснувања за различните 
чекори во ланецот кои се однесуваат на ЗБПВ 
и примери за контролни мерки кои се насочени 
кон овие чекори се дадени во Табела 9.

Контролните мерки не треба да се насочени 
само кон непосредната причина за појава 
на епидемијата (како што е загадувањето на 
водоснабдувањето или опасните настани 
кои водат до епидемија), но исто така и кон 
основните причини за епидемијата (како што се: 
недоволни политики или алатки, несоодветна 
обука на персоналот за водоснабдување или 
одржување на системот за дистрибуција на 
вода). 

Епидемијата може да потенцира прашања 
коишто ќе треба да бидат разгледани во 
планот за безбедност на водата, како што се 
мерките за заштита на изворните води или 
проширување на процесите за пречистување 
за да се вклучат третмани кои ќе ги таргетираат 
протозоите како што е Криптоспоридиумот. 
Слично на тоа, наодите во епидемија можат да 
предизвикаат промени во политиката, како што 
се промените во локацијата на индустриските 
кули за ладење или проширување на надзорот 
за да вклучува патогени кои се ново појавени во 
државата, вклучувајќи ги и Џардиа, Легионела 
и Криптоспоридум. 

  Студија на случај на епидемија: Чекор 9

Покрај известувањето за вриење на водата издадено на 15-ти септември, голем број на дополнителни контролни мерки се 
спроведени: 

1. издадени се совети за хигиена на рацете и мерки за контрола на инфекции за да се спречи секундарен пренос во 
домаќинствата, случаите исто така се обезбедени индивидуално со оваа информација;

2. целиот систем за водоснабдување вклучувајќи ја и пумпната станица се испираат за да се елиминираат ооцистите од 
дистрибутивниот систем и последователна дезинфекција на системот по испирање е спроведена;

3. системот за филтрирање е поправен и испран за да се елиминираат ооцистите;
4. протечените и кородираните цевки во системот за дистрибуција на вода се поправени или заменети по потреба.
5. цевките на канализациониот систем се поправени и подобрени за да се зајакне нивниот капацитет со цел да се справат 

со зголемените волумени во случај на поплави; и
6. издадена е наредба да се отстрани добитокот од пасиштата во околината на Месечното Езеро за да се минимизира 

присуството на фекални материи во области кои можат да создадат истекувања во езерото (среднорочно).
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Табела 9. Преглед на компонентите на ланецот на пренос и примери од поврзани насочени 
контролни мерки за ЗБПВ

Компонента Опис Пример за насочени контролни мерки

Портал на излез Начинот на кој заразениот агенс го напушта 
резервоарот; на пример пукнатините  во 
цевките за дистрибуција овозможуваат 
инфилтрација на непречистена канализација 
и гулаби што влегуваат во резервоари 
за складирање на вода и дефецираат во 
пречистената вода 

Обезбедување на изворот на вода против 
загадувањето од страна на животинскиот 
отпад
Поправка на дистрибутивните системи
Обезбедување на резервоарите за складирање 
на вода против инвазија од глодари или птици

Начин на пренос Механизмот со кој се пренесува  заразниот 
агенс на луѓето: на пример, индиректно се 
шири преку потрошувачката на загадената 
вода за пиење или вдишување на 
аеросолизирана Легионела 

Хипехлорирање на дистрибутивниот систем 
за вода
Привремено затворање на осомничена 
индустриска кула за ладење или спа-објект

Портал на влез Како заразениот агенс влегува во човечкото 
тело: на пример, потрошувачката на загадена 
вода или вдишување на Легионела

Известувања и одредби за избегнување на 
вода од алтернативни водоснабдувања

Подложен домаќин Личност која не е имуна на болеста, која  
никогаш ја немала болеста или не била 
вакцинирана

Вакцинација за да се спречи епидемијата на 
хепатитис А

Предизвикувачки агенс Микроорганизмот којшто ја предизвикува 
болеста 

Да се зголеми третманот и дезинфекцијата на 
изворната вода, последователниот третман, 
или за време на дистрибуцијата
Известувања за вриење на водата

Резервоар Место кадешто предизвикувачкиот агенс се 
развива и размножува, на пример биофилмови 
за Легионела 

Дезинфекција на дистрибутивните системи
Оптимизација на контролата на температурата 
во дистрибутивниот систем за топла или ладна 
вода во зградите со цел да се спречи растот 
на Легионелата (доколку е можно задржете ја 
температурата на водата надвор од опсегот од 
20-50°C)

Чекор 10: Комуницирајте за наодите, 
направете препораки и проценете го 
одговорот на епидемијата

Добра практика е да се комуницира 
со засегнатите страни, вклучувајќи ја и 
јавноста во редовни интервали во текот 
на целaта епидемија како и при нејзиниот 
крај. Ова ќе ги задржи засегнатите страни 
информирани за сето она што се случува 
за време на епидемијата, напредокот и 
наодите од истрагата како и за препораките 
за контролните мерки. Исто така е важно да 
се процени одговорот на епидемијата за да 
се документираат научените лекции и да се 
идентификуваат потребните подобрувања за 
капацитетот на одговорот на епидемијата, и да 
се информира за ажурирањата на плановите за 
вонредни состојби. Голем број на упатствени 

документи за прегледи по акција на јавни 
здравствени настани објаснуваат како да се 
спроведе евалуација (76,77) (Прилог 2).  

Привремено и финално известување најдобро 
се информира со стратегија за комуникација 
којашто може да биде договорена уште 
на почетокот на епидемијата. Можат да се 
користат различни методи за да се комуницира 
со јавноста вклучувајќи ги радиото, 
текстуалните пораки и социјалните медиуми. 
Принципите и алатките за комуникацијата со 
ризик се дискутирани во следното поглавје. 
Финалниот напишан извештај за епидемијата 
е доста важен за да се постигне и документира 
истрагата, нејзините откритија, научените 
лекции и препораки за контрола како и други 
јавни здравствени мерки. Примателите на 
финалниот извештај ќе варираат во зависност 



НАДЗОР И ЕПИДЕМИОЛОШКО УПРАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДА ПОВРЗАНИ СО ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ

80

од епидемијата и обично се одлучени од 
страна на тимот за брз одговор. 

Посебни размислувања за епидемиите 
од ЗБПВ

 
Комуникацијата треба да започне рано. Не 
е разумно да се чека додека заклучоците 
не бидат јасни. Комуникациите треба да го 
постават она што во моментот е познато и 
направено за да се испита и контролира 
ситуацијата и да се обезбедат општи совети 
за превенција на болести. 

Непосредни контролни мерки кои се 
однесуваат на водоснабдувачкиот систем 
треба често да се комуницираат со засегнатите 
страни вклучувајќи ги јавноста, општинските 
власти и релевантните владини министерства 
преку објавените привремени извештаи во 
текот на епидемијата. 

Јавноста треба да добива редовни ажурирања 
за развојот на епидемијата, наодите од 
истрагата и превентивните мерки (видете го 
следното поглавје). 

Фреквенцијата на привременото известување 
треба да варира колку што е потребно во текот 
на епидемијата како одговор на потребата. 

Доколку се објават неделни извештаи за 
одредени ситуации во текот на епидемијата, на 
пример дополнителни ад хок извештаи можат 
да бидат објавени кога нови информации ќе 
станат достапни или ако има итни препораки 
за стратегии за контрола на заедницата во 
текот на избувнувањето. 

Треба да се направат препораки за долгорочни 
подобрувања во водоснабдувачкиот систем во 
финалниот извештај за избувнувањето со тоа 
што Планот за безбедност на водата ќе биде 
ажуриран со препораки колку што е потребно. 

Ако сериозни проблеми со водоснабдувачкиот 
систем се идентификувани за време на 
епидемијата, можеби ќе биде потребно 
да се препорача во финалниот извештај 
дека снабдувачот на вода презема целосна 
систематска проценка на ризикот на 
водоснабдувачкиот систем во согласност со 
принципите на Планот за безбедност на водата 
за да се идентификуваат потенцијалните 
дополнителни долгорочни подобрувања во 
системот. 

Со цел да се идентификуваат лекциите кои 
треба да се научат од епидемијата, прегледите 
по акција на одговорот на епидемијата 
идеално би вклучувале проценка на: 

Студија на случај на епидемија: Чекор 10

Во текот на епидемијата, дневни привремени извештаи се испраќаа до општинските власти, Министерството за Здравство, 
Директорот на НАЈЗ и Директорот на Снабдувачите со Вода за да ги ажурираат за статусот на истрагата. Дневните 
ажурирања беа објавени на Веб страната на НАЈЗ и беа објавени на социјалните мрежи (со линк). Тимот за брз одговор 
објави извештај за епидемијата во рок од еден месец од прогласување на крајот на избувнувањето во кој даде голем број 
препораки вклучувајќи: 

1. воведување озонирање на сирова вода за деактивирање на Криптоспоридиум во изворната вода пред третман;
2. надградба на делови од дистрибутивниот систем со замена на цевководи;
3. преземање работа за да се заштити системот за филтрирање од идни поплави;
4. воведување на заштитна зона околу Месечното Езеро во рамките на која ќе биде забрането пасење на добиток, да се 

минимизира истекување на фекалното загадување во изворната вода, зголемување на фреквенцијата на инспекција на 
водоснабдувачкиот систем вклучувајќи го и системот за филтрирање после екстремни временски настани; и

5. зголемување на фреквенцијата на тестирање на водата во сите фази на системот во текот на екстремни временски 
настани и после.

Тимот за брз одговор спроведе преглед на епидемијата после акција и одлучи да го намали прагот за известување на 
надминатиот квалитет на водата под надзор заснован на настани.
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• процес на откривање и алармирање на 
епидемијата;

• спроведувањето на епидемијата;

• соодветност и брзина на спроведување на 
мерките за контрола; 

• процес на известување за епидемијата и 
комуникација; и

• што е тоа што функционирало добро 
во епидемијата и што би можело да се 
подобри во следните истраги. 
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Комуникација со ризик

Епидемиите се вонредни состојби кои 
бараат брза акција за да се решат случаите, 
да се спречи ширењето и да се контролира 
епидемијата. Ова бара брзо донесување на 
одлуки и акција во соработка со јавноста. 

Комуникацијата со ризик е клучна компонента 
на управувањето со ризик (78,79). Се користи во 
управувањето на епидемија на ЗБПВ за водење 
на јавното учество за поддршка на контролата 
на управување, ублажување на јавната 
грижа како и на социјалните и економските 
последици од епидемијата. Комуникацијата 
со ризик во текот на истрагата за епидемијата 
треба да биде водена од планирањето на 
комуникација со ризик. Ваквото планирање е 
клучен компонент за непредвидени ситуации 
при планирањето и подетално се дискутира 
погоре во делот “Планирање на вонредни 
состојби“. Можностите за комуникацијата со 
ризик постојат во различни чекори во текот на 
истрагата за епидемијата, а квалификуваната 
комуникација е критична особено ако 
користите медиуми за да се вклучи јавноста во 
мерките за ограничување на епидемијата. 

Член 8 од протоколот пропишува дека 
страните даваат навремено и јасно 
известување за епидемии, инциденти или 
закани. Во случај на секоја непосредна закана 
почнувајќи од јавното здравје па сé до болести 
поврзани со водата, страните на членовите 
на јавноста кои можат да бидат афектирани 
ќе ги дисеминираат сите информации кои ги 
имаат јавните власти и кои би и помогнале на 
јавноста да ја спречи или ублажи штетата (1). 
Капацитетот на комуникацијата во вонредни 
состојби е исто така основен услов за земјите 
кои се во мрежата на МЗП.

Епидемиите на ЗБПВ особено оние поврзани 
со јавни снабдувања на вода, потенцијално 
може да предизвикаат значително социјално 
и економско нарушување и веројатно ќе 
привлечат значително медиумско и политичко 
внимание. Човечкото однесување значително 
придонесува за ширењето на епидемии, 
така што комуникациите со јавноста можат 
и треба да формираат клучни компоненти за 

контролните мерки на епидемијата. Крајната 
цел на ефективниот ризик за комуникација е 
да им овозможи на луѓето во ризик да донесат 
информирани одлуки за да се заштитат себеси 
и оние околу нив. Треба да се размисли за тоа 
какви можности за комуникација со ризикот 
постојат во различните чекори на истрагата 
за епидемијата. Комуникацијата со ризик 
не е ограничена само во известувањето 
на истражниот процес и треба да биде 
интегрирана во текот на процесот на 
донесување одлуки, нудејќи можност за 
контрола и одговор на епидемијата.

Ефикасната комуникација на ризик и 
планирање можат да ги ублажат компликациите 
за време на епидемиите коишто може да бидат 
предизвикани од повеќе фактори вклучувајќи 
ги следниве: 

• Епидемиите често се карактеризираат 
со неизвесност, збунетост и чувство за 
итност. Тие можат да бидат непредвидливи 
и алармантни за пошироката јавност со 
потенцијал да предизвикаат социјално 
нарушување и економски загуби надвор 
од нивните директни здравствени трошоци 
и непропорциалност на сериозноста на 
ризикот. 

• Епидемиите можат да имаат висок 
политички профил, надвор од 
министерствата за здравство. Ова може 
да ја мобилизира политичката заложба за 
управување на епидемијата, но доколку 
политичките власти се мотивирани од 
економски наместо од јавни здравствени 
проблеми, тоа може да предизвика пречки 
во управувањето на епидемијата. 

• Епидемиите честопати се интересни 
за новинарите и тимот за брз одговор 
честопати мора да комуницира преку 
медиумите. На тој начин Тимот се става под 
јавна контрола и создава притисок тие да 
дејствуваат брзо и одлучно. Претераната 
медиумска покриеност може да ја влоши 
вознемиреноста на јавноста, сценарио 
кое е поверојатно да се случи во отсуство 
на доверливи службени информации. 
Протокот на официјални информации од 



УПРАВУВАЊЕ СО ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДА

83

Тимот за брз одговор треба да биде брз 
за да се сретне со сé побрзиот циклус на 
медиуми особено затоа што медиумите 
може да се користат за да се запрат 
одредени неважечки информации. 

• Неуспесите во комуникацијата за време на 
епидемија можат да ги спречат нејзините 
мерки за контрола, да ја поткопат 
довербата и ангажманот во јавноста и да 
ги влошат и пролонгираат социјалните, 
економските и политичките превирања. 

Со оглед на овие фактори, експертизата 
за комуникација е исто толку неопходна 
за управување со епидемии од ЗБПВ како 
епидемиолошка, еколошка и лабораториска 
експертиза. Конкретни упатства за 
комуникација при епидемии се дадени во 
Прилог 2. Поточно Регионалната канцеларија 
на СЗО во Европа започна со изградба на пакет 
со капацитет од пет чекори за комуникација на 
ризици при вонредни состојби (80). Графикон 
11 ја претставува целокупната рамка на  
комуникацијата со ризик. 

Клучни елементи на 
комуникацијата со ризик

Најдобрите практики за комуникација со 
ризик во текот на епидемијата го вклучуваат 
следново: 

Доверба

• Оние кои се одговорни за комуникацијата 
со ризик треба да се стремат кон:

• комуницирање на начини што ја градат, 
одржуваат или враќаат довербата; 
недостаток на довербата води кон страв и 
намален ангажман на контролните мерки 
на епидемиите; 

• држење до фактите додека потврдувате 
неизвесност и избегнувајте прекумерено 
уверување;

• верување дека јавноста нема автоматски да 
испаничи ако и се дадени нецелосни или 
загрижувачки информации;

• да работат на градење на доверба помеѓу 
оние коишто водат во комуникацијата, 
креаторите на политиката и други членови 
од Тимот за брз одговор коишто на 
комуникацијата со јавноста гледаат како на 
пренасочување од задачата кон одговорот 

на епидемијата; 

• да градат консензус меѓу членовите на 
мултисекторските Тимови за брз одговор и 
клучните засегнати страни, особено кога 
овие вклучуваат различни министерства, 
агенции па дури и приватни трговски 
организации и особено ако партнерите 
имаат спротиставени интереси;

• да работат на обезбедување на 
одговорност и транспарентност, на пример, 
дозволувајќи им на високо-профилните 
критичари да го наљудуваат па дури 
и доколку е можно да учествуваат во 
донесувањето на одлуки; и

• да слушаат и да бидат свесни за јавните 
грижи. 

Рано информирање за епидемијата

Раното најавување на епидемијата помага да се 
изради јавна доверба за тоа дека надлежните 
не задржуваат информации и поставуваат 
очекувања дека информациите нема да бидат 
сокриени. Првото лице или агенција кое ќе 
објави епидемија често е запаметен од страна 
на луѓето и тие ќе се вратат пак кај тоа лице за 
повеќе информации. 

Големината на епидемијата, или недостаток 
на информации не се секогаш оправдувања 
за одложувањето за објава на епидемија. За 
некои епидемии како што е колера, дури и 
само еден случај може да го оправда раното 
објавување. 

За да се спречи ширењето на гласините и 
дезинформациите особено на социјалните 
мрежи, епидемијата мора да се објави рано. 
Оние одговорни за комуникација на ризикот 
треба да се стремат кон:

• избегнување на задржување на 
информации за да се заштити јавноста, 
ова може да ја направи информацијата 
позастрашувачка особено ако е откриена 
од надворешен извор; 

• Секогаш треба да објавуваат рано доколку: 

 – ограничувањето на епидемијата е 
зависно од промената на однесувањето 
на јавноста;

 – ризичната група, како што е население 
кое користи одреден извор на вода, е 
дефинирано: алармирајте ги за ризикот 
и објаснете ги начините за негово 
намалување; 
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 – соседните земји се изложени на 
ризик и е потребен совет за да бидат 
предупредени за увезените случаи;

 – доколку земјата може да има корист од 
меѓународна поддршка и искуство; 

• јавно да се признае дека објавата се 
базира на прелиминарни информации 
коишто можат да бидат нецелосни или 
неточни, така што ситуацијата може 
да се менува како што ќе се појавуваат 
дополнителни информации; 

• да се осигурат дека има јасни канали за 
комуникација помеѓу клучните засегнати 
страни, така што тие однапред ќе бидат 
свесни за објавата, особено ако не се 
согласуваат со првичната проценка; 
тестирајте ги овие комуникациски канали 
како дел од планирањето на вонредни 
состојби; и

• внимателно пазете со првата комуникација 
за епидемијата којашто може да биде 
новост и да се привлече вниманието на 
медиумите и јавноста и затоа може да 
предизвика аларм; како оваа првична 
најава е справена може да влијае 
на приемот на сите последователни 
комуникации.

Доцното откривање на епидемијата ќе доведе 
до задоцнето известување. Ова е особено 
проблем епидемиите од ЗБПВ, така што 
епидемијата нема да дојде до внимание на 
надлежните сé додека не биде видлива. 

Епидемиите не треба да бидат објавени само 
врз основа на гласини; наместо тоа тие треба 
да бидат објавени по верификација на факти 
и најтипично по верификација на самата 
епидемија. 

          

Транспарентност           

Поголема транспарентност доведува до 
поголема доверба. Комуникацијата треба 
да биде искрена, лесна, разбрана, целосна 
и фактички точна. Транспарентноста и 
овозможува на јавноста да го види тоа 
што Тимот за брз одговор го испитува и 
го промовира намерното и одговорно 
донесување на одлуки. 

Одлуката за тоа кои информации да се 
откријат на јавноста, а кои да се задржат 
треба да се заснова врз проценката на она 
што ќе и помогне на јавноста и што може да 
предизвика штета во рамките на границите на 
транспарентноста.  

Оние кои се одговорни за комуникацијата со 
ризик треба да се стремат кон:
• постојано информирање на јавноста за 

активностите на истрагата вклучувајќи ги: 
собирањето на информации, проценката 
на ризик и процесот на донесување одлуки 
при управувањето со епидемијата. 

• фокусирање на она што е направено како и 
на следните чекори, отколку на она што не 
е направено; и

• да бидат свесни дека гордоста, срамот, 
од покажување слабост и стравот да 
се биде обвинет може да доведе до 
недостаток на искреност, па затоа треба 
да развијат стратегии за решавање на овие 
прашања како дел од планирањето на 
непредвидени состојби за да се промовира 
транспарентност.  

Забележете дека заштитата на јавното 
здравје претставува поголем приоритет од 
економските грижи и дека економското 
закрепнување е побрзо кога владите се 
транспарентни и ефективно ја управуваат 
епидемијата. 

Непроверените гласини, информации коишто 
немаат јавни здравствени придобивки, 
доверливи податоци за пациенти и информации 
кои можат да доведат до дискриминација на 
пациентите, нивните семејства или одредени 
малцински групи, не треба да бидат откриени.  

Да се разбира јавноста 

Јавноста има право на информации во врска 
со нејзиното здравје. Знаејќи која е јавноста и 
што мисли, од суштинско значење е за развојот 
на ефективните пораки за јавното здравје. 
Комуникацијата со ризик е дијалог. 

Оние кои се одговорни за  комуникацијата со 
ризик треба да се стремат кон: 

• осигурување дека ги разбираат верувањата, 
мислењата и знаењата на јавноста за 
специфични ризици;

• вклучување на претставници од јавноста во 
процесот на донесување одлуки, доколку 
е можно, а доколку не, тогаш водството во 
комуникацијата треба да ги разбере и да ги 
застапи ставовите на јавноста во процесот 
на донесување одлуки. 

• почитување на загриженоста на јавноста, 
без оглед на нејзината валидност, и 
насочете ја во било која политика развиена  
како одговор на епидемијата; 
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• јавно признавање и поправање на 
погрешни загрижености;

• вклучување информации во пораките 
на комуникацијата со ризик во врска 
со тоа како јавноста може самата да се 
заштити, бидејќи тоа овозможува таа да 
има контрола над својата добросостојба, 
што пак ќе охрабри поразумен  одговор на 
ризикот од нејзина страна; и

• да се споделат информации за симптомите 
на инфекција, за тоа кој е во ризик и како и 
кога да се бара медицинска помош доколку 
е потребно.

Планирање на вонредни состојби

Јавната доверба и перцепцијата на ризикот сé 
повеќе се под влијание на одлуките и постапките 
на јавните здравствени службеници, отколку 
на комуникацијата. Идеално, комуникацијата 
со ризик треба да се интегрира со анализата 
на ризик и управувањето со ризик и да се 
вклучи во планирањето на вонредни состојби 
за големи настани и одговор на епидемии. 

Оние коишто се одговорни за  комуникацијата 

со ризик треба да се стремаат кон:

• осигурување дека релевантните членови 
на Тимот за брз одговор добиле медиумска 
обука како дел од планирањето на 
вонредни состојби и вежбање на 
доставување лоши вести и дискутирање за 
неизвестноста;

• да размислат за тоа да имаат дневна прес-
конференција наместо да одговараат на 
повеќе медиумски прашања во текот на 
денот;

• однапред да се подготват претходно 
одобрени јавни здравствени пораки коишто 
можат да се прилагодат за епидемијата, 
како дел од планирањето на вонредни 
состојби;

• да се подготви план за комуникацијата со 
ризик како дел од планот за управување со 
епидемијата од почеток на епидемијата: 
ова може да биде прилагодена верзија 
на планот образец развиен како дел од 
планирањето на вонредни состојби;  

• кратко раководство од почетокот за 
потребата да се признае несигурност

Контролирање и
развој на социјалните
медиуми, партнер,
засегната страна,
заедница, повратна
информација, итна 
антропологија, KAPd 
истражувања, други
социјални научни
алатки 

Системи 
на ризикот за 
комуникација 

Директно или преку
инфлуенсери
вклучувајќи кампањи
за подигнување на 
свеста, радио на
заедницата, 
интерперсонална
комуникација, користејќи
постоеки механизми
за ангажман на
заедницата 

Стратегии, планови
SOPs,   структури,
извори и
симулациски вежби
за тестирање на
системите 

Механизми на
национални, локални,
интернационални
нивоа со засегнатите
стани (здравствени
работници NGOs, 
доброволци, цивилно
општество итн.) 

Медиуми, социјални
медиуми, веб, IEC
материјали,
социјална
мобилизација итн. 

a

Внатрешна и 
партнерска 

комуникација и 
координација 

Ангажман во 
комуникацијата со 
засегнатите заедници 

Јавна 
комуникација

Динамичко
слушање и
управување со
гласини 

Графикон 11. Интегриран модел за комуникацијата со ризик

*SOPs: стандардни оперативни процедури
*NGOs: невладини организации
*IEC: информации, едукација и комуникација
*KAP: знаење, ставови и пракса

Извор: Регионална канцеларија на СЗО во Европа (80)
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и да сочувствуваат со верувањата и 
стравовите на јавноста, како што овие 
принципи можат да бидат спротивни 
на нивниот пристап на справување со 
јавноста; и

• да се договорат првите објави, граници 
на транспарентност и други фактори на 
комуникација со високиот менаџмент, 
клучни засегнати страни и политички 
лидери доколку е потребно, конкретно 
целта треба да биде да се согласи 
следново:

 – Што треба да се направи?

 – Кој треба да знае?

 – Кој е водичот во комуникацијата 
(агенција и личност)?

 – Кој треба да дејствува?

Овие чекори треба да бидат поврзани со 
активности на други министерства и агенции 
по потреба. 

Генерално, техничкиот персонал мора да ја 
разбере потребата за јасна, без-жаргонска 
комуникација; а комуникаторите мора да ја 
разберат потребата за научна и медицинска 
точност и за рамкување на научните знаења 
во рамките на локалниот политички контекст, 
додека пак носителите на одлуки мораат да 
ја прифатат потребата за информирање на 
јавноста за комуникаторите да не мора да се 
соочат со очекуваната публика без одговор. 

Подготвување на пораки за 
јавното здравје

Важно е да се обезбедат јасни информации 
и совети на јавноста за време на епидемијата. 
Ова најдобро се прави преку подготвени 
комуникациски пораки кои содржат јасен 
совет за јавното здравје. При пишување 
на овие пораки оние кои се одговорни 
за комуникацијата со ризик треба да го 
разгледаат следново:

• Кој е целната публика за пораката?

• Која е нивната врска со настанот?

• Кое е нивното ниво на образование и 
природата на интерес за настанот?

Акционите пораки треба да бидат кратки, 
едноставни и незаборавни и треба јасно да 
опишуваат што треба да се направи, од кого, 
кога да се направи, како да се направи и за 
колку време да се направи. Овие пораки треба 
да бидат способни да бидат разбрани и да 

бидат достапни за различни групи, како што 
се лица со посебни потреби, оние со различни 
јазици и вештини за описменување и луѓе со 
различен пристап до медиумите. 

Целната публика може да апсорбира само 
ограничена количина на информации и 
можеби нема да ги разбере податоците, 
па единствениот сеопфатен исход од 
комуникацијата и клучната порака која треба 
да биде разбрана, треба да се утврди. При 
развивање на клучна порака, треба да се 
дадат размислувања за она што е важно за 
целната публика и што таа треба да знае. 
Клучната порака треба да биде едноставна, 
точна, веродостојна, релевантна, доследна 
и навремена и не треба да содржи технички 
јазик. Треба да биде поддржана од мал 
број на факти коишто публиката може да ги 
запомни. Придонесот од медицински експерти 
ќе осигури дека јавните здравствени пораки и 
медицински упатства се комплементарни. 

Партнерство со засегнати 
страни

Како и со другите аспекти на управување 
на епидемијата, така и координацијата и 
соработката со партнери и засегнати страни 
се клучни за да се обезбеди ефективна 
комуникација со ризик. Односи со засегнатите 
страни треба да бидат развиени и заедно со 
процесот за договорената комуникација при 
изготвување на комуникациски план се дел од 
планирањето на вонредни состојби. 

Ангажирање со социјалните 
медиуми и заедницата

Социјалните медиуми можат да бидат важна 
алатка за директно и навремено комуницирање 
со јавноста. Овозможуваат комуникација меѓу 
врснички и врсници, може да ја подигнат 
свеста за епидемијата и можат да се користат 
за комуникација на контролните мерки и 
одговори во заедницата. Социјалните медиуми 
и даваат глас на јавноста и им овозможува на 
оние кои ги користат да се вклучат во одговорот 
на епидемијата преку коментари и давање 
информации за истиот. Исто така се корисни 
за надзор на одговорот и загриженоста на 
јавноста за епидемијата, вклучувајќи го и 
отпорот на заедницата, а може да се користат 
и за следење и спротивставување на гласините 
за избувнувањето. 

Употребата на социјалните медиуми треба 
да се интегрира во рамките на целокупната 
стратегија за комуникација за епидемијата. 
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Важно е да се применат истите критериуми 
во однос на транспарентноста, точноста 
и тајмингот како што е објаснето погоре, 
во развојот на социјалните медиумски 
пораки. За поголеми епидемии или оние 
што предизвикуваат поголема грижа на 
јавноста, можеби е разумно да се назначи 
посветен социјален медиумски службеник за 
да управува со одговорите на социјалните 
мрежи. 

Ангажманот во заедницата може да биде 
клучен во одговорот на епидемијата. Во 
прилог на употребата на социјалните мрежи, 
или во области со нивна слаба поврзаност 
може да се користат јавни состаноци за да се 
воспостави дијалог и да се изгради доверба 
со засегнатата заедница. 

Упатства за користење на социјални медиуми 
(81) за комуникациите за епидемијата се 
наведени во Прилог 2. 
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Меѓународни рамки за 
управување со прекугранични 
настани и епидемии

Епидемиите поврзани со прекугранични води 
кои веројатно ќе влијаат на повеќе земји може 
да бараат тесна координација и соработка 
меѓу државите за управување на епидемијата 
и заштита на јавното здравје. 

Неколку меѓународни договори и регулативи 
имаат за цел зајакнување на соработката 
за прекуграничните здравствени закани 
вклучувајќи ги и заканите поврзани со 
споделените водни ресурси. Овие вклучуваат:
 
• Протокол: Член 13 од Протоколот бара 

страните кои се со заеднички граници 
на прекуграничните води да работат 
заедно за спречување и контролирање на 
епидемиите на болести поврзани со вода 
преку споделување на информации за 
ризици, воспоставување на координиран 
надзор, системи за рано предупредување и 
планови за вонредни состојби за да можат 
да одговорат на епидемиите, особено оние 
како последица од загадување на водата и 
екстремните временски настани;

• Одлука на Европската Унија за 
прекугранични здравствени закани (82): 

ова обезбедува рамка за управување со 
кризи и координација на прекугранични 
здравствени закани што се спроведува со 
помош на Европскиот Центар за превенција 
и контрола на болести и Европските 
Органи за безбедност на храна.

• Рано предупредување и систем за одговор 
на Европскиот Центар за превенција и 
контрола на болести: ова е веб базирана 
платформа којашто им овозможува на 
јавните здравствени агенции во Европската 
Унија и Европската Економска Заедница да 
разменуваат информации и да известуваат 
за епидемии и потенцијални здравствени 
прекугранични закани со цел подобрување 
на координацијата за нивна контрола; и

• Меѓународниот Здравствен Правилник: 
според правилникот сите земји членки 
треба да соработуваат и известуваат 
за да ги откријат и да одговорат на 
здравствените закани со потенцијал за 
меѓународно ширење, земјите исто така 
може да побараат техничка помош од 
Светската Здравствена Организација. 
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Прилог 1: Речник 

Овој речник е адаптиран од Упатствата за 
истраги на епидемии по потекло од храна на 
СЗО (1), Меѓународниот здравствен правилник 
на СЗО чек-листа и индикатори за мониторинг 
на напредокот во развојот на основните 
капацитети на МЗП во државите потписнички (2) 
и Меѓународниот речник на епидемиолошкото 
здружение за епидемиологија (3).

Стапка на заболување: дел од луѓето се 
разболуваат по одредено изложување.

Случај: појава на болест, дефинирана од 
истражителите.

Дефиниција на случај: збир на дијагностички 
критериуми за употреба за време на истраги за 
надзор и епидемии што треба да се исполнат 
за да се сметаат за случај на одредена болест. 
Дефинициите за случаи може да се засноваат 
на клинички критериуми, лабораториски 
критериуми или комбинација на двете, заедно 
со елементите на времето, местото и личноста.

Класификација на случаи: градации во 
веројатноста да се биде случај (како што е 
можно, веројатно и потврдено). Ова е особено 
корисно кога раното известување за случаи е 
важно и кога има потешкотии при поставување 
на дефинитивни дијагнози (на пример, кога се 
потребни специјализирани лабораториски 
тестови).

Студија за контрола на случаи: студија на 
надзор во која субјектите се опфатени врз 
основа на присуство (случаи) или отсуство 
(контроли) на заболување од интерес. 
Информациите се собираат за претходните 
изложености и се споредуваат помеѓу случаи 
и контроли.

Студија на група: студија на надзор во 
која субјектите се опфатени врз основа 
на присуство (изложено) или отсуство 
(неекспонирано) на ризик фактори. Субјектите 
се следат со текот на времето за развој на 
исходот од интерес на болест.

Вообичаен извор на епидемија: епидемија што 
е резултат на тоа што група луѓе се изложени 

на обичен агенс. Ако групата е изложена во 
релативно краток временски период (т.е. сите 
случаи се случуваат во рок на еден период на 
инкубација), вообичаениот извор на епидемија 
дополнително се класифицира како епидемија 
на точка-извор.

Контрола: во студија за контрола на случаи, 
група за споредување на лица без болест под 
истрага.

Дескриптивна епидемиологија: аспект 
на епидемиологијата што се однесува на 
организирање и сумирање на здравствените 
податоци според карактеристиките на 
времето, местото и лицата.

Доза-реакција ефект: зголемената големина 
и/или фреквенцијата на исходот со зголемена 
големина на изложеност.

Систем за рано предупредување: при 
надзор на болести, специфична постапка 
за откривање колку што е можно поскоро на 
секоја абнормална појава или какво било 
заминување од вообичаена или нормално 
забележана фреквенција на феномени (како 
што е еден случај на треска од ебола). Системот 
за рано предупредување е корисен само ако е 
поврзан со механизми за рано реагирање (3).

Ендемија: постојаното присуство на болест 
во дадена географска област или група на 
население.

Епидемија: појава на случаи на болест јасно 
поголема од очекуваните стапки, често 
реферирана како епидемија.

Настан: манифестација на болест или појава 
што создава потенцијал за заболување како 
резултат на настани, вклучително, но не 
ограничувајќи се на, оние кои се од заразно, 
зоонотско, од безбедна храна, хемиско, 
радиолошко или нуклеарно потекло или извор.

Надзор врз основа на настани: организирано 
и брзо примање на информации за настани 
кои се потенцијален ризик за јавното 
здравство, вклучувајќи настани поврзани 
со појава на болест кај луѓето и настани 
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поврзани со потенцијална изложеност на 
ризик кај луѓето. Овие информации можат да 
бидат гласини или други ад хок извештаи кои 
се пренесуваат преку формални канали (како 
што се воспоставени системи за рутинско 
известување) или неформални канали (како 
што се медиумите, здравствените работници и 
невладините организации).

Изложеност: контакт со агенс на начин што 
може да предизвика болест.

Географски информативен систем: 
организирана колекција на компјутерски 
хардвер, софтвер, географски податоци и 
персонал дизајниран ефикасно за снимање, 
складирање, ажурирање, манипулирање, 
анализирање и прикажување на сите форми 
на географски референтни информации. 
Прво и основно е информативен систем со 
географска варијабла, кој им овозможува 
на корисниците лесно да ги обработуваат, 
визуализираат и анализираат податоците 
или информациите просторно. Може да 
се користи за да се подготват модели кои 
покажуваат трендови во времето и просторот. 
Сателитското сликање и далечинското 
сензорирање го проширија својот опсег за, 
на пример, да ги идентификуваат регионите 
склони кон маларија.

Опасност: биолошки, хемиски, физички или 
радиолошки агенси во, или состојба на, вода, 
со потенцијал да предизвика неповолен 
здравствен ефект.

Домаќин: лице или животно кое може да биде 
заразено од заразен агенс под природни (за 
разлика од експериментални) услови.

Инциденца: број на нови случаи кај одредено 
население во одреден временски период, 
поделен според популацијата во ризик.

Инкубационен период: временски интервал 
помеѓу почетниот контакт со заразен агенс до 
првото појавување на симптоми поврзани со 
инфекцијата.

Надзор врз основа на индикатори: рутинско 
известување за случаи на заболувања, 
вклучително и преку системи за надзор на 
заболувања кои се пријавуваат, сентинел 
надзор и лабораториски надзор. Ова рутинско 
известување потекнува обично од здравствена 
установа каде извештаите се доставуваат во 
неделни или месечни интервали.

Болест што се пријавува: болест која мора, со 
закон или министерска уредба, да се пријави 
на владин орган.

Сооднос на коефициент: мерка на асоцијација 
што ја квантифицира врската помеѓу 
изложеноста и исходот од аналитичка студија 
(најчесто, студија за контрола на случаи). 
Строго кажано, односот на коефициент 
ја опишува веројатноста за изложеност 
на факторот на ризик под истрага и кај 
заболените и кај не заболените групи.

Преваленца: број или процент на случаи кај 
дефинирана популација.

Стапка: израз на фреквенцијата со која се 
појавува настан кај одредено население.

Резервоар (на зараза): еколошка ниша во 
која живее и се размножува патогенот и од 
која зависи неговиот опстанок. Резервоарите 
вклучуваат човечки резервоари, животински 
резервоари и резервоари од животната 
средина.

Ризик: веројатност за утврдените опасности 
кои предизвикуваат штета кај изложените 
популации во одредена временска рамка, 
вклучувајќи ја големината на таа штета и/или 
последиците.

Проценка на ризик: проценка на познати или 
потенцијални неповолни здравствени ефекти 
како резултат на изложеност на човекот на 
опасности по потекло од вода. Процесот на 
проценка на ризикот вклучува четири чекори: 
идентификација на опасност, карактеризација 
на опасност, проценка на изложеност и 
карактеризација на ризик.

Комуникација на ризик: опсег на 
комуникациски капацитети што се потребни 
преку фази на подготвеност, одговор и 
обновување на сериозен настан во јавното 
здравство за да се поттикне информирано 
донесување одлуки, позитивно менување на 
однесувањето и одржување на довербата.

Стандардизиран сооднос на морбидитет: 
односот на бројот на инциденти со случаи 
на одредена состојба кај популацијата на 
студијата со бројот на инциденти што би се 
очекувало доколку популацијата од студијата 
има иста стапка на зачестеност како стандард 
или друго население за кое е позната стапката 
на инциденца.

Извор на инфекција: извор на вода или 
супстанција од која инфективниот агенс 
преминува на домаќинот. Изворот на 
инфекција може или не може да биде дел од 
резервоарот на инфекција.
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Надзор: систематско собирање, анализа, 
толкување и дисеминација на здравствени 
податоци на постојана основа, да се стекне 
со знаење за начинот на појава на болест и 
потенцијал во заедницата, да се контролира и 
спречи заболувањето во заедницата.

Вектор: интермедијарно пренесување на 
агенс преку животни што го носи агенсот од 
резервоар до подложен домаќин.
 
Пренесувач: неживо посредник (како храна) 
при индиректно пренесување на агенс што 
го носи агенсот од резервоар до подложен 
домаќин.

Болест по потекло од водата: секоја болест од 
заразна или токсична природа предизвикана 
од консумирањето на вода.

Зооноза: заразна болест која може да се 
пренесува под природни услови од животни 
на луѓе.
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Прилог 3� Образец за 
известувањето за вриење на 
водата 

Важни информации за сите домаќинства во 
округот [XYZ]

Совети за вриење на водата

Водата од чешмата може да биде загадена 
со микроорганизми. Треба да се обезбеди 
да биде безбедна пред да ја користите за 
пиење, четкање на забите, чистење на рани и 
подготовка на храна.

Во случај да користите локални извори на вода 
(како што се домашни или општински бунари 
или извори) со неизвесен микробиолошки 
квалитет, водата исто така треба да се направи 
безбедна пред употреба.

Вриењето е многу ефикасен метод за да ја 
направите Вашата вода безбедна. Вриењето 
со сигурност убива бактерии, вируси и 
паразити во водата што може да Ве разболи.

Како да ја вриете водата ефикасно?

За вриење вода можете да користите тенџере 
на гас, или електричен шпорет, или шпорет 
на дрва. Можете исто така да користите 
електричен котел или котел со вода.
 

Доведете ја водата до точка на вриење. Кога 
водата врие формира многу меури.

Откако водата ќе ја достигне точката на 
вриење, тргнете го садот или котелот од 
топлината и оставете природно да се олади. 
Не додавајте мраз.

Чувајте ја топлата вода подалеку од децата за 
да избегнете изгореници.

Изладете ја и чувајте ја целата зовриена 
вода во чист и покриен сад. Ова ја штити 
водата од повторно загадување за време на 
складирањето.

Можете да ја користите водата од чешма за 
други домашни цели (на пр. чистење, перење) 
и лична хигиена (на пр. миење на раце, капење, 
туширање).

Темелното миење на рацете со сапун е важно, 
особено пред и за време на ракување со храна 
и по одење во тоалет. За да бидете ефикасни, 
МОРАТЕ да ги миете рацете 40-60 секунди со 
вода (четка) вода од чешма и сапун.

Ве молиме, исто така, информирајте ги 
членовите на Вашето семејство, останатите 
лица и соседите.

Ќе бидете информирани кога овој совет ќе 
биде повлечен.
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Прилог 4� Извори на Легионела

Легионелозата е акутна бактериска инфекција 
предизвикана од бактерии од родот 
Легионела, вклучително и најчесто Legionella 
pneumophila. Клиничките и епидемиолошките 
карактеристики на легионелозата се детално 
опишани на друго место (1,2) и тука се 
сумирани.

Накратко, легионелозата варира во сериозност 
од лесна не-пневмониска фебрилна 
болест позната како Понтијак треска до 
потешка форма на пневмонија позната како 
Легионерска болест. Инкубациониот период 
за Понтијак треска е неколку часа до два дена. 
Понтијак треската предизвикува симптоми 
слични на грип, како треска, студ, главоболка, 
малаксаност и мијалгија и трае 2-5 дена.

Фактори на ризик за легионерска болест 
вклучуваат зголемување на возраста, пушење 
и основните коморбидитети, вклучувајќи 
карцином, хронично заболување на белите 
дробови, дијабетес, бубрежна болест и 
кај имунокомпромитирани. Мажите имаат 
повеќе од двојно поголема веројатност 
да развијат Легионерска болест отколку 
жените. Легионерската болест има период 
на инкубација од 2-10 дена, иако периодот на 
инкубација до 19 дена е забележан во некои 
епидемии. Обично се манифестира како 
пневмонија и се карактеризира со анорексија, 
малаксаност, мијалгија, главоболка, студ и 
треска, најчесто од 39-40,50С. Други вообичаени 
симптоми се непродуктивна кашлица, дијареа 
и болки во стомакот. Честопати се бара 
хоспитализација и има стапка на смртност 
од 10-15%. Кај хоспитализирани пациенти се 
пријавени стапки на смртност на случаи до 
39%. Смртноста е најголема кај луѓето кои 
се имунокомпромитирани. Повеќето случаи и 
појава на легионелоза се јавуваат во лето и 
есен. Пријавени се стапки на заболување од 
0,1-5% кај популацијата под ризик.

Бактериите Легионела живеат и растат во 
водните системи на температура од 200С до 
500С, најоптимално на 350С. Легионелата 
може да расте и да формира биофилмови 
во цевките на дистрибутивните системи, 
како и на славините, вентилите за мешање и 

на мијалниците. Откако биофилмовите се 
развиваат во системот за водоснабдување, тие 
се исклучително тешки за отстранување и се 
отпорни на дезинфекција. Спречувањето на 
нивниот раст е важна мерка за контрола на 
инфекцијата со Легионела. Биофилмовите 
со поголема веројатност се формираат кога 
има хранливи материи присутни во изворната 
вода и во системот, кога има корозија во 
системот, кога температурата на водата е 
топла, и кога стапките на проток се ниски или 
водата е застојна, на пример во мртви краеви 
на системот или резервоари за складирање. 
Биофилмовите во системите за дистрибуција 
на вода можат да ги инокулираат системи 
за водоснабдување во зградите каде што 
тие се поврзани со епидемија на Легионела 
(3-5). Системите за снабдување со топла и 
ладна вода, кули за ладење на климатизација, 
испарувачки кондензатори, навлажнувачи, 
бањи, фонтани и уреди за респираторна 
терапија, се поврзани со појава на епидемии. 
Пренесување на воздухот преку мали 
аеросолизирани капки вода што ги носат 
бактериите е најчестиот пат на инфекција. 
Пренесување на личност до личност може да 
се случи во ретки околности (6).

Кога е откриен случај на Легионела, случајот 
ќе се испита за да се утврди историјата 
на изложеност во временскиот период 
што одговара на периодот на инкубација 
(на пример, во две недели пред почетокот 
на болеста). Врз основа на историјата на 
изложеност, случајот може да се класифицира 
како стекнат од заедница, домашно стекнат, 
професионален, носокомијален или поврзан 
со патувања. Случаите обично се пријавуваат 
во националниот систем за надзор откако 
ќе се соберат податоци за историјата на 
изложеност. Може да се испитаат единечни 
случаи за можни врски со други случаи по 
време и место. Може да се идентификуваат 
потенцијални извори на инфекција за овие 
случаи и може да се започне проценка на 
ризик од овие извори, дури и за еден случај. На 
пример, идентификувањето на нозокомијална 
или домашно стекната инфекција најверојатно 
ќе поттикне започнување истрага за животната 
средина на системот за водоснабдување во 
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здравствената установа или зграда поврзана 
со инфекцијата, со цел спроведување на 
контролни мерки за да се обезбеди системот 
за водоснабдување. Ваквите истражувања за 
животната средина обично вклучуваат земање 
примероци на биофилмови од системи за 
водоснабдување, кули за ладење или други 
потенцијални извори. Кластери од случаи 
стекнати од заедницата обично бараат истрага 
за потенцијални извори во соседството во 
близина на случаи. Мапите можат да се 
користат за да се детализира локацијата на 
потенцијалните изложености на интереси, 
како кулите за ладење, во врска со локацијата 
на случаите. Просторни анализи може да се 
користат за мерење на растојанието помеѓу 
случаите и сомнителните извори или факторите 
на ризик за инфекција. Овие податоци можат 
да се интегрираат со дополнителни податоци, 
како што се податоци за правецот на ветерот, 
за да се генерираат или зајакнат доказите што 
укажуваат на осомничен извор (на пример, 
одредена кула за ладење при епидемија на 
Легионерска болест (7)).

Постојат европски технички упатства за 
поддршка на истрагата и контролата на 
инфекции предизвикани од видовите 
Легионела (8). Случаите поврзани со патувања 
во Европската унија/Европската економска 
зона можат да бидат пријавени преку 
Европската мрежа за надзор на Легионерската 
болест (ELDSNet) до специфична шема за 
надзор, која има за цел да ги идентификува 
кластерите или епидемиите поврзани со места 
за сместување насекаде низ светот (9).

Студија на случај за епидемија на 
Легионела

Чекор 1. Добивање на првичен 
извештај и потврда за епидемија 

На 6 јуни окружниот епидемиолог во 
планинската област Лагуна доби извештај за 
еден случај на Легионерска болест кај постар 
маж примен во универзитетската болница.
 
Дополнителни известувања се случија на 11 и 
15 јуни, до кога имало пет случаи.

Епидемиолог пополнил образец за истрага 
на случаи за сите случаи во согласност со 
стандардните процедури за работа. Случаите 

биле групирани во северната зона на градот. 
Еден случај починал. Сите случаи имале појава 
на симптоми по 1 јуни. Четворица од петте биле 
машки и сите биле на возраст над 60 години. 
Четворица живееле во северната зона, а 
останатиот случај живеел надвор од градот но 
работел во северната зона. Сите случаи имале 
основни коморбидитети или биле пушачи. 
Сите случаи имале лабораториска потврда за 
легионела пневмофила заснована на култура 
од примероци на респираторни тестови или 
тестирање на уринарен антиген. Ниту еден 
не се сметал дека е поврзан со патувања 
или со здравствена заштита. Епидемиологот 
започнал список со список за документирање 
на клучните информации за случаите.

Брза проценка на јавно-здравствениот 
ризик

Епидемиологот спровел брза проценка на 
јавно-здравствениот ризик.

Епидемиологот истакнал дека случаите се 
случиле во период од 10 дена, посочувајќи 
дека преносот во заедницата е во тек. 
Легионерската болест може да има сериозни 
исходи, вклучително и смрт, а еден случај веќе 
починал. Доколку не се преземала акција за да 
се задржи епидемијата, било веројатно дека 
ќе се случат повеќе случаи и последиците по 
јавното здравје можеле да бидат сериозни. Со 
оглед на ова, епидемиологот ја класифицирал 
епидемијата како високо-ризична.

Извештај до засегнатите страни

Епидемиологот го прогласи случајот како 
епидемија и го известил окружниот директор 
за јавно здравје.

Формирајте тим за брз одговор (ТБО) и 
подгответе се за истрага

Окружниот директор за јавно здравје го свикал 
ТБО на 16 јуни за да ја испита и контролира 
епидемијата. ТБО се состоел од:
 
• окружен епидемиолог;

• окружниот службеник за здравствена 
екологија;

• микробиолог со експертиза во Легионела 
од регионалната јавно-здравствена 
лабораторија;
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• управител со ризик од општинската власт;

• експерт за Легионела од Агенцијата за 
заштита на животната средина (ЕПА);

• специјалист за географски 
информациони системи (ГИС) од 
Националната агенција за јавно здравје 
(НАЈЗ); и

• експерт за комуникации.

ТБО се состана за да се согласи за целите на 
истрагата на епидемијата, да се согласи за 
улогите и одговорностите и да развие план 
за испитување на епидемијата. Разгледувајќи 
ги податоците ТБО се согласи дека ова е 
епидемија на Легионерска болест со веројатен 
извор во заедницата.

Чекор 2. Потврдете ја причината

Сите случаи имаа лабораториска потврда за 
легионела пневмофила заснована на култура 
од примероци на респираторни тестови или 
тестирање на уринарен антиген. Ниту еден од 
случаите не се сметал за поврзан со патувања 
или со здравствена заштита.

Чекор 3. Одредете ги случаите

ТБО се согласи со следниве дефиниции на 
случајот за епидемијата.

Потврден случај: лице со пневмонија 
стекната во заедница, со лабораториска 
потврда за легионела пневмофила, со 
датум на појава на болест од 15 мај, кој 
живеел во или ја посетил северната зона на 
Вотерфол во двете недели пред почетокот 
на болеста.

Веројатен случај: лице со пневмонија 
стекната во заедница, со датум на појава 
на болест од 15 мај, кој живеел или ја 
посетил северната зона на Вотерфол во 
двете недели пред почетокот на болеста, 
без лабораториска потврда на Легионела 
пневмофила.

Чекор 4. Активно откривање на случаи

ТБО ги предупредил локалните лекари од 
примарната здравствена заштита и болниците 
за епидемијата и ги замолил да ја разгледаат 
Легионела како можна причина за пневмонија 

стекната во заедницата и да достават уринарни 
примероци од веројатните случаи за тестирање. 
Од јавната здравствена лабораторија беше 
побарано да го известува ТБО дневно за сите 
нови потврдени лабораториски случаи на 
Легионела. НАЈЗ ги предупреди сите окрузи 
во земјата за епидемијата и ги замоли да 
ги проследат деталите за сите случаи што 
исполнувале дефиниции на случајот до ТБО и 
да договорат тестирање на овие случаи.

ТБО ги интервјуирал сите случаи во врска 
со нивните движења во текот на две недели 
пред почетокот на болеста со употреба на 
стандардизиран прашалник, земајќи детални 
информации за локацијата на местата што 
ги посетиле и за времето на нивната посета. 
Прашалникот исто така собра податоци за 
тоа каде работеле, каде купувале, какви 
било неодамнешни патувања или ноќевања 
во хотели и изложеност на потенцијални 
извори како што се спа базени или фонтани. 
Примероци од долниот респираторен тракт 
биле земени од сите потврдени случаи 
за референтна култура и типизирање во 
националната референтна лабораторија.

Чекор 5. Дескриптивна 
епидемиолошка истрага

Време

До 30 јуни, биле известени вкупно 50 случаи, 
сите со податоци за почеток помеѓу 4 и 28 јуни 
(Графикон A4.1).

Обликот на кривата бил во согласност 
со постојниот точкест извор. Случајот со 
индекс имал појава на симптоми на 4 јуни, а 
последниот пријавен случај имал датум на 
појава на 28 јуни, што укажува на потенцијален 
период на изложеност помеѓу 21 и 13 јуни.

Место

Триесет и девет случаи (78%) биле жители 
на северната зона (Графикон А4.2), што 
одговарало на стапка на заболувањестапка 
на заболување од 16 на 10 000 жители на 
северната зона. Имало уште 11 случаи кои 
престојувале надвор од северната зона, но кои 
работеле таму или биле редовни посетители 
на тој дел од градот. Нема случаи за кои било 
пријавено од надвор од планинскиот округ.
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Личност

Табелата A4.1 ги сумира карактеристиките 
на случаите. Сите случаи имале позитивен 
тест за уринарниот антиген за серогрупа на 
Легионела пневмофила 1 (LP1). Пет случаи 
биле позитивни од култура. Четириесет и пет 
(90%) биле примени во болница; останатите 
случаи биле третирани дома. Случаите биле 
на возраст меѓу 56 и 91 година (медијана 
= 63) и 75% (38) биле машки. Пет случаи 

(10%) починале. Петнаесет случаи (30%) 
имале основни коморбидитети, вклучувајќи 
астма (три случаи), хронично опструктивно 
белодробно заболување (ХОББ) (седум), 
дијабетес (три) и имуносупресија (два). Триесет 
и два случаи (64%) пушеле, а дополнителни 
четири се поранешни пушачи. Ниту еден од 
случаите не патувал во странство или не бил 
примен во болница во последните две недели 
пред почетокот на болеста.
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Табела A4.1.  Карактеристики на случаи 
на Legionella pneumophila, 
Вотерфол, јуни 2018 година

Карактеристики Број (% на случаи)

Потврдени случаи 50 (100)
Статус
Хоспитализирани 45 (90)
Умрени 5 (10)
Возрасна група
40–49 2 (4)
50–59 5 (10)
60–69 14 (28)
70–79 18 (36)
≥ 80 11 (22)

Пол

Маж 36 (72)
Жена 14 (28)

Основни коморбидитети

било кој 15 (30)
Астма 3 (6)
ХОББ 7 (14)
Дијабет 3 (6)
Имуносупресивни 2 (4)

Пушачки статус

Тековен пушач 32 (64)
Поранешен пушач 4 (8)

Табела А4.2 ги сумира стапките на напад за 
39 случаи кои живеат во северната зона. Кај 
жителите во зоната, стапката на напад била 
највисока за оние на возраст од 70-79 години 
и 80 години и повеќе, како и за мажи.

Табела A4.2.  Стапка на заболувањеСтапка 
на заболување за Legionella 
pneumophila кај жителите од 
северната зона

Карактеристики Број

Стапка на 
заболувањеСтапка на 
заболување/10 000 

луѓе
Севкупно 39 16
Возрасна група
40–49 0 0
50–59 2 4
60–69 10 23
70–79 16 43
≥ 80 11 45

Пол

Маж 30 26
Жена 9 7

Чекор 6. Дополнителни студии

Истражување на животната средина

Окружниот службеник за здравствена 
екологија, управителот со ризици од 
општинските власти и претставник од ЕПА 
ја воделе истрагата за животната средина. 
Географската распределба на случаите 
укажува дека епицентарот на епидемијата 
се наоѓал во соседството северо-источно 
од северната зона. Тие ги навеле сите 
потенцијални извори во радиус од 500 метри 
од епицентарот и и ги приоритизирале во 
истрагата. Тие исто така:

• го консултирале општинскиот регистар 
на индустриски кули за ладење за да се 
идентификуваат кулите за ладење;

• ги идентификувале дополнителните 
потенцијални извори во областа, како што 
се бањи, перални за автомобили, фонтани 
и единици за прикажување храна за 
супермаркети со овлажнители;

• го посетиле секое место и спровеле 
проценка на ризик од потенцијалниот 
извор;

• ги разгледале процедурите за работа и 
одржување и податоците за чистење и 
дезинфекција за потенцијалниот извор;

• ги прашале операторите за невообичаени 
настани во врска со потенцијалните извори 
во текот на претходните два месеци, 
вклучително и периоди кога изворот не 
работи и какви било дефекти во опремата; 
и

• зеле примероци од вода и брисеви од 
области каде што веројатно ќе растат 
видови на Легионела, од области каде 
имало голем раст на биофилм и од близу 
до изворот на топлина и испратиле 
примероци до локалната лабораторија ЕПА 
за култивирање и типизација.

Кога сите извори во радиус од 500 м биле 
идентификувани и прегледани, тие ја повториле 
вежбата при зголемување на радиусот од 
500 метри до максимум два километри. Ова 
овозможило поефикасно користење на 
ресурсите за истрагата бидејќи ТБО првично 
бил во можност да ја концентрираа истрагата 
во мало географско подрачје (радиус) на 
епицентарот, каде најверојатно се наоѓал 
изворот. TБО само ја проширил истрагата 
на пошироко географско подрачје кога 
тие ги истражувале и ги елиминирале сите 
потенцијални извори поблиску до епицентарот 
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на епидемијата. Колку е поголема областа што 
треба да ја покрие истрагата, толку повеќе 
одзема време и поинтензивна е истрагата.

Просторни анализи

Дневните движења на случаите во двете 
недели пред почетокот на болеста и нивното 
живеалиште и работа се внесени во ГИС 
базата, заедно со детали за локацијата на 
можните извори за епидемијата и податоци 
за метеоролошките податоци (особено, 
податоци за преовладувачкиот правец на 
ветер и брзина секој ден од 15 мај).

Со оглед на географската распределба на 
случаите, информациите за преовладувачките 
насоки на ветерот за време на периодот на 
изложеност и наодите од проценките на 
ризикот на животната средина, три кули за 
ладење кон северо-исток од северната зона 
биле идентификувани како најверојатни 
извори на оваа епидемија. TБО исто така 
ја моделирал атмосферската дисперзија 
на перјаницата од овие извори за време на 
периодот на изложеност за да се процени 
степенот до кој веројатното географското 
ширење на емисиите од овие извори се 
совпаднало со просторната распределба на 
случаи.

Чекор 7. Генерирање хипотези

Со оглед на резултатите од епидемиолошката 
и истрагата за животната средина, ТБО 
хипотезирал дека една од трите кули за 
ладење лоцирана на северо-исток на градот е 
најверојатен извор на епидемијата.

Чекор 8. Евалуација на хипотезите

Еколошка студија

TБО спровел еколошка студија за да се 
квантифицира ризикот од инфекција за оние 
кои живеат на различни растојанија од секој од 
сомнителните извори. TБО пресметал стапки 
на напад за оние кои живеат на растојанија од 
500 m, 1000 m, 1500 m и 2000 m од секој од 
сомнителните извори. Потоа, тие пресметале 
стапки на однос за секоја зона во споредба со 
оние кои живеат надвор од зоната.

Во табелата A4.3 се прикажани стапки на 
напад на 10 000 лица и стапки на ризик за 
инфекција со легионела пневмофила во 
близина на суспектните кули за ладење.

Проценка на јачината на доказите

Еколошката студија покажа дека ризикот 
од инфекција со Легионела се зголемил 
со зголемување на станбената близина на 
ладилната кула Б. Оваа поврзаност не била 
забележана кај кулите за ладење А и В, што 
укажува на тоа дека ладилната кула Б била 
изворот на епидемијата.

Овој наод бил поткрепен со податоци од 
еколошки и микробиолошки истражувања и 
од атмосферско моделирање.

Проценката на ризик на животната средина 
откри дека оние што работеле со кулата за 
ладење Б не биле во согласност со прописите 
за чистење и одржување на системот за 
водоснабдување во кулата. Откриено било 

Taбела A4.3.  Стапки на заболување на 10 000 лица и стапки на ризик за инфекција од Legio-
nella pneumophila според близината на суспектните кули за ладење, Вотерфол, 
јуни 2018

Кула за ладење А Кула за ладење Б Кула за ладење В
Оддалеченост

(м) ARa RRb ARa RRb ARa RRb

500 27 3,1 95 19,1 56 7,2
1000 20 2,5 72 12,3 39 5,1
1500 32 3,9 23 2,9 18 3,4
2000 36 4,1 8 1,5 6 1,2

ARa = стапка на заболување

RRb = стапка на ризик
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дека системот за водоснабдување е многу 
загаден со биофилм. Примерокот земен од 
биофилмот бил позитивен за Legionella pneu-
mophila и било откриено дека е генетски 
идентичен со организмот изолиран од 
случаите.

Чекор 9. Спроведување на мерки за 
контрола

Сите извори биле затворени и биле подложени 
на превентивна деконтаминација пред да им 
биде дозволено повторно да работат. Ова 
било направено по проценка на ризикот од 
животната средина и собирање на примероци 
од животната средина.

На сопствениците на кулата за ладење Б им 
било наложено:

да се усогласат со прописите за чистење и 
одржување на системот за водоснабдување;
да ја зголемат фреквенцијата на дезинфекција 
на системот; и
да ја одржуваат температурите на ладна вода 
на ≤250C и температурата на топла вода на 
≥550C.

Чекор 10. Комуницирање на наодите

Во текот на епидемијата, ТБО испраќал 
дневни ажурирања за напредокот на 
истрагата до НАЈЗ и општинските власти. 
Епидемијата привлекла значително внимание 
на локалните медиуми, така што редовно се 
објавувале извештаи до јавноста и медиумите 
и беа дистрибуирани преку социјалните 
медиуми. Конечниот извештај препорача да 
се распределат дополнителни ресурси за 
спроведување на прописите за одржување на 
кулите за ладење и други потенцијални извори 
на инфекција со Легионела.
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SURVEILLANCE AND OUTBREAK MANAGEMENT OF WATER-RELATED INFECTIOUS DISEASES ASSOCIATED WITH WATER-SUPPLY SYSTEMS

ЗБПВ претставуваат јавно-здравствена закана за Европскиот регион. Особено системите за 
јавно водоснабдување -  од извориштето до точката на консумирање – се најважните извори за 
ЗБПВ. Заради субоптималниот капацитет за надзор на ЗБПВ и истрага на епидемии, вистинската 
оптовареност од ЗБПВ е непозната.

Протоколот за вода и здравје од Конвенцијата за заштита и користење на прекуграничните 
водотеци и меѓународни езера од 1992 година е клучен политички инструмент за промовирање 
на подобро здравје преку ефикасно управување на водите и надзор на болестите поврзани 
со водата. Протоколот ги повикува страните да ги зајакнат нивните капацитети за надзор и 
управување на епидемиите за намалување на епидемиите и инциденцата од ЗБПВ.

Овој документ ја подржува имплементацијата на Протоколот преку адресирање како системите 
за надзор на ЗБПВ може да бидат зајакнати и епидемиите од ЗБПВ можат да бидат менаџирани. 
Тој се фокусира на ЗБПВ поврзани со системите за снабдување со вода за пиење. Техничката 
информација за посебните карактеристики, активности и методологии поврзани со надзорот 
на ЗБПВ и управување на епидемиите ќе им овозможи на земјите да го зајакнат капацитетот на 
постојните системи за надзор и управување. 
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