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ВОВЕД 

Публикацијата “Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Северна Македонија, 

2019 “ (Публикација) е изработена од Одделот за здравствена статистика и публицистика во 

Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија (ИЈЗ).  

Публикацијата е поделена во шест дела: (1) здравствена заштита на деца; (2) Здравствена 

заштита на училишни деца и младина; (3) Општа медицина; (4) Здравствена заштита на 

жени; (5) Здравствена заштита на уста и заби; (6) Збирни прегледи за деца, училишни деца и 

младина, општа медицина и медицина на труд. 

Податоците за утврдените заболувања и состојби во амбулантно- поликлиничката здравствена 

дејност се собрани согласно Законот за евиденции во областа на здравството, преку збирните 

евиденции од здравствените установи кои ги доставуваат до регионалниот Центар за јавно здравје 

(ЦЈЗ) на чие подрачје се наоѓаат,  а потоа ЦЈЗ збирните евиденции за подрачјето кое го покрива ги 

доставува до ИЈЗ согласно утврдената динамика во Законот за евиденции во областа на 

здравството. Врз основа доставените податоците ИЈЗ изготвува збирни извештаи за целата држава 

според одредените здравствени дејности. 

Заболувањата и состојбите утврдени во амбулантно поликлиничките служби се шифрирани со 
категории од Меѓународната статистичка класификација на болестите и сродните 
здравствени проблеми - Десетта ревизија (МКБ-10), презентирани преку проширени листи за 
морбидитет предложени од Светската здравствена организација (СЗО) при што се додадени 
податоци за заболувања или состојби кои се карактеристични во нашата земја. 

Податоците за утврдените заболувања и состојби во Публикацијата се презентирани според 

општини, здравствени региони, статистички региони и вкупно за Македонија. 

Морбидитетот за утврдените заболувања и состојби е прикажан на 10000 соодветно 

население по групи на заболувања во сите амбулантно- поликлиничките дејности. 

Во Публикацијата е дадена и структура на најзастапени утврдени групи на заболувања и 

состојби во секоја амбулантнополиклиничка дејност презентирани вкупно за Македонија и по 

статистички региони. 

Во Делот 1 представени се заеднички податоци (комплетна структура по возраст) за групи 

на заболувања дијагностицирани во амбулантно- поликлиничките дејности за: 

здравствена заштита на деца, здравствена заштита на училишни деца и младина и 

општа медицина. 

Публикацијата дава информации за сите научни и стручни кадри кои 

треба да ја согледаат здравствената состојба на населението во Македонија, во 

здравствените региони и во поедини општини. 
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INTRODUCTION 

The publication "Health Care Activities in Primary Care"   in the Republic of Northern Macedonia, 2019"

(Publication) was prepared by the Department for Health Statistics and Publication at the Institute 

of Public Health of the Republic of North Macedonia (IPH). 

The publication is divided into six parts: (1) children's health care; (2) health care of school 

children and youth; (3) General medicine; (4) women's health care; (5) oral and oral health care; 

(6) summary report for children, school children and youth, general medicine and occupational medicine.

The data for the determined diseases and conditions in the outpatient and polyclinic health activity are 
collected in accordance with the Law on Records in the Field of Health, through the summary records from 
the health institutions that submit them to the regional Center for Public Health (CJZ) in which area they 
are located. The summary records for the area CJZ covers shall be submitted to the IPH in accordance with 
the dynamics established in the Law on Records in the Field of Health. Based on the submitted data, the IPH 

prepares summary reports for entire country according to the specific health activities. 

Diseases and conditions identified in outpatient clinics are coded with categories from the 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision 
(ICD-10), presented through extended morbidity lists proposed by the World Health Organization 
(WHO), for diseases or conditions that are characteristic of our country 

The data on the identified diseases and conditions in the Publication are presented by municipalities, 

health regions, regions and in total for Macedonia. 

Morbidity rate for the identified diseases and conditions is calculated in 10000 respective 
populations by groups of diseases in all outpatient activities separately. 

The Publication also gives a structure of the most represented identified groups of diseases and conditions 

in each outpatient activity presented in total for Macedonia and by statistical 

regions. 

Part 1 presents common data (complete structure by age) for groups of diseases diagnosed in outpatient 
activities for: health care for children, health care for school children and youth and general medicine. 

The Publication provides information to all scientific and professional staff who should consider the health 

status of the population in the Republic of North Macedonia, in the health regions and municipalities. 
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Ambulantno poliklini~ki morbiditet

Табела ( Том  1 ) здравствена заштита на деца    
Table ( Volume  1 ) children's health care

Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

1 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во 
Република Северна Македонија, 2019 стапка/ 10000 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 
2019 Rate/ 10000 (urban+rural)

1

2 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст 
во Република Северна Македонија, 2019 стапка/ 10000 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North 
Macedonia, 2019 Rate/ 10000 (urban+rural)

15

3 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во 
Република Северна Македонија (град+село) , сите организации 2019
Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North 
Macedonia, 2019 (urban+rural)

17

4 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во 
Република Северна Македонија (град+село), сите организации 2019
Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North 
Macedonia 2019 (urban+rural)

32

5 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца во Република 
Северна

Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село)

15 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services in Republic of North Macedonia 
2019, rate/10000 (urban+rural)

36

6 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца во Република 
Северна Македонија 2019 (град)

T15 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services in Republic of North 
Macedonia2019 (urban)

37

7 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца во Република 
Северна Македонија 2019 (село)

15 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services in Republic of North 
Macedonia2019 (rural)

38

8 5 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во 
, 2019 (град+село)

5 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services by sex and age, in 2019 (urban+rural)

39

9 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол, возраст и општини во 
, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Children Health Services by Sex, Age and Municipalities in  2019
(urban+rural)

41

10  Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по региони, 2019
(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Regions  in , 2019 (urban+rural)

43

11 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и региони, 
стапка/ 10000 жители 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by  Regions, rate/10000 citezens 2019
(urban+rural)

44

Tables Tabeli/Strana 1 od 2

4



Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

12 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по здравствени 
региони 2019(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services Health Regions in , 2019 (urban+rural)

45

13 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по здравствени 47
региони , стапка/10000 жители 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services Health Regions in , rate/10000 citezens 
2019 (urban+rural)

Sliki

Figures

1 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена 

заштита на деца по пол во Република Северна Македонија, 2019
(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by sex in Republic of North Macedonia, 
2019 (urban+rural)

34

2 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена

заштита на деца по пол во Република Северна Македонија, 2019
(град+село) стапка/10000

Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by sex in Republic of North Macedonia, 
2019 (urban+rural) rate/10000

35

Tables Tabeli/Strana 2 od 2
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Ambulantno poliklini~ki morbiditet

Табела ( Том  2 ) заболувања во дејноста за училишни деца и младина Table 

( Volume  2 ) Diseases - Diagnosed in School-Children and Youth Health Services
Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

14 Утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина по пол и возраст во Република 
Северна Македонија 2019 стапка/10000 жители (град+село)

Diseases - Diagnosed in School-Children and Youth Health Services by Sex and Age in Republic of 
North Macedonia 2019 rate/ 10000 (urban+rural)

1

15 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по пол и возраст во 
Република Северна Македонија 2019
стапка/ 10000 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services by Sex and Age in 
Republic of North Macedonia 2019 rate/ 10000
(urban+rural)

20

16 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина по пол 
и возраст во Република Северна Македонија (град+село) ,  2019
Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children ang Youth Health Services by Sex and Age in 
Republic of North Macedonia, 2019

22

17 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина по пол 
и возраст во Република Северна Македонија (град+село) , сите општини 2019
Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children ang Youth Health Services by Sex and Age in 
Republic of North Macedonia, 2019

45

18 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина во Република 
Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село)

15 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services in Republic of 
North Macedonia 2019, rate/10000 (urban+rural)

50

19 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина во Република 
Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град)

15 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services in Republic of 
North Macedonia 2019, rate/10000 (urban)

51

20 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина во Република 
Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (село)

15 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services in Republic of 
North Macedonia 2019, rate/10000 (rural)

52

21 5 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и 
младина по пол и возраст во 2019 (град+село)

5 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services by sex and age, in 
2019 (urban+rural)

53

Tables Tabeli/Strana 1 od 2
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Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

22 Утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина по пол, возраст и општини  во , 
2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in School-Children and Youth Health Services by Sex, Age and Municipalities 
in , 2019 (urban+rural)

57

23 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по географски 

региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Geographical 
Regions in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)

59

24 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по здравствени 
региони во Република Северна Македонија 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Health Regions in 
Republic of North Macedonia 2019 (urban+rural)

60

25 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по здравствени 
региони во Република Северна Македонија 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Health Regions in 
Republic of North Macedonia 2019 (urban+rural)

61

26 Удврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по здравствени 63
региони во Република Северна Македонија,стапка/10000 жители 2019(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Health Regions in 
Republic of North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)

Sliki

Figures

3 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и 

младина по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services by sex in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

48

4 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и

младина по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

стапка/10000

Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services by sex in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000

49

Tables Tabeli/Strana 2 od 2
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Ambulantno poliklini~ki morbiditet

Табела ( Том  3 ) Утврдени заболувања во дејноста општа медицина                       
Table ( Volume  3 ) Diseases - Diagnosed in General Practice Services

Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

27 Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во 2019, стапка/ 10000
жители (град+село)

Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex and Age in 2019, Rate/ 10000

1

28 Utvrdeni zaboluvawa (subtotali) vo dejnosta op{ta medicina po pol i vozrast vo 2019, stapka/ 10000
`iteli (grad+selo)

Utvrdeni zaboluvawa (subtotali) vo dejnosta op{ta medicina po pol i vozrast vo 2019, stapka/ 10000
`iteli (grad+selo)

19

29 Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во Република Северна 
Македонија (град+село)  2019
Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex and Age Republic of North Macedonia 2019

21

30 Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во Република Северна 
Македонија (град+село), сите општини 2019
Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex and Age Republic of North Macedonia 2019

40

31 15 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина во Република Северна 
Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село)

15 most frequent diseases diagnosed in General Practice Service in Republic of North 
Macedonia 2019 rate/10000 (urban+rural)

44

32 15 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина во Република Северна 
Македонија 2019, стапка/ 10000 (град)

15 most frequent diseases diagnosed in General Practice Service in Republic of North 
Macedonia 2019, rate/10000 (urban)

45

33 15 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина во Република Северна 
Македонија 2019, стапка/ 10000 (село)

15 most frequent diseases diagnosed in General Practice Service in Republic of North 
Macedonia 2019, rate/10000 (rural)

46

34 5 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во , 2019
(град+село)

5 most frequent diseases diagnosed in General Practice Services by sex and age, in , 2019
(urban+rural)

47

35 Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол, возраст и општини во Република 
Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex, Age and Municipalities in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

49

36 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по географски региони во 
Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Geographical Regions in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

52

37 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по географски региони во 
Република Северна Македонија, стапка/ 10000 жители 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Geographical Regions in Republic of 
North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)

53

Tables Tabeli/Strana 1 od 2
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Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

38 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по здравствени региони во 
Република Северна Македонија 2019(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Health Regions in Republic of North 
Macedonia 2019(urban+rural)

54

39 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по здравствени региони во 56
Република Северна Македонија, стапка/10000 жители 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Health Regions in Republic of North 
Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)

Sliki

Figures

5 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по 

пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services by sex in Republic of North Macedonia, 
2019 (urban+rural)

42

6 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по 

пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) стапка/10000

Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services by sex in Republic of North Macedonia, 
2019 (urban+rural) rate/10000

43

Tables Tabeli/Strana 2 od 2
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Ambulantno poliklini~ki morbiditet

Табела ( Том  4 ) Утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени 
Table ( Volume  4 ) Diseases - Diagnosed in Women Health Services

Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

40 Утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени по возраст во Република Северна 
Македонија, 2019, стапка/ 10000 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Women Health Services by Age in Republic of North Macedonia, 2019,
Rate/ 10000 (urban+rural)

1

41 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по возраст во 
Република Северна Македонија, 2019, стапка/ 10000 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Woman Health Services by Age in Republic of North 
Macedonia, 2019, Rate/ 10000 (urban+rural)

9

42 Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на жени во (град+село), сите општини 
2019
Diseases - Diagnosed in Woman Health Services in 2019

10

43 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на жени во (град+село) , 
сите општини 2019
Diseases - Diagnosed  (groups) in Woman Health Services in 2019

20

44 15 најчести утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени во Република 
Северна Македонија 2018, стапка/ 10000 (град+село)

15 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services in Republic of North Macedonia
2019, rate/10000 (urban+rural)

24

45 15 најчести утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени во Република 
Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град)

15 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services in Republic of North Macedonia
2019, rate/10000 (urban)

25

46 15 најчести утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени во Република 
Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (село)

15 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services in Republic of North Macedonia
2019, rate/10000 (rural)

26

47 5 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на жени по возраст во 
Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

5 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services by age, in Republic of North 
Macedonia, 2019 (urban+rural)

27

48 Утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени по возраст и општини во 
Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Women Health Services by Age and Municipalities in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

29

49 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по географски 
региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Geographical Regions in Republic 
of North Macedonia, 2019 (urban+rural)

30

50 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по географски 
региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Geographical Regions in Republic 
of North Macedonia, 2019 (urban+rural)

31
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TitleNumber

Str.

Page

51 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по здравствени 
региони во 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Health Regions in 2019 (urban
+rural)

32

52 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по здравствени 34
региони во ,стапка/10000 жители 2019(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Health Regions in , rate/10000 
citezens 2019 (urban+rural)

Sliki

Figures

7 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена 

заштита на жени во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in municipalities in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

22

8 Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена 

заштита на жени во Република Северна Македонија, 2019
(град+село) стапка/10000

Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in municipalities in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000

23
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Ambulantno poliklini~ki morbiditet

Табела ( Том  5 ) Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата 
и забите/ Table ( Volume  5 ) Diseases - Diagnosed in Dental Health Services

Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

53 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол и возраст во 
Република Северна Македонија 2019, стапка/10000(град+село)

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia 
2019 , Rate/10000 (urban+rural)

1

54 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол и возраст во 
Република Северна Македонија (град+село), сите организации 2019
Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019

4

55 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите во 
Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село)

15 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services in Republic of North 
Macedonia2019, rate/10000  (urban+rural)

12

56 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите во 
Република Северна Македонија 2019 (град)

15 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services in Republic of North Macedonia2019,
(urban)

13

57 15 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите во 
Република Северна Македонија2018 (село)

15 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services in Republic of North Macedonia2018, 
(рурал)

14

58 5 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол и 
возраст во
Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

5 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services by sex and age, in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

15

59 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол, возраст и 
општини во , 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex, Age and Municipalities in , 2019 (urban+rural)

19

60 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по географски 
региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services in Geographical Regions in Republic of 
North Macedonia, 2019 (urban+rural)

23

61 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по географски 
региони во Република Северна Македонија, стапка/ 10000 жители 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Dental Health Services in Geographical Regions in Republic of 
North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)

24

62 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по здравствени 
региони во Република Северна Македонија 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services Health Regions in Republic of North 
Macedonia 2019 (urban+rural)

25

63 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по здравствени 
региони во Република Северна Македонија, стапка/10000 жители 2019 (град+село)

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services Health Regions in Republic of North 
Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)

27
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Sliki

Figures

9 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на 

устата и забите по пол во Република Северна Македонија, 2019
(град+село)

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex in Republic of North Macedonia, 
2019 (urban+rural)

10

10 Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на 

устата и забите по пол во Република Северна Македонија, 2019 

(град+село) стапка/10000

Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex in Republic of North Macedonia, 
2019 (urban+rural) rate/10000

11
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Ambulantno poliklini~ki morbiditet

Табела ( Том  6 ) Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и 
медицина на труд Table ( Volume  6 ) children - school children and youth - general practice - 

occupation health (urban+rural)
Broj Naslov

TitleNumber

Str.

Page

64 Утврдени заболувања (субтотали) во амбулантно диспанзерските дејности по пол во Република 
Северна Македонија, 2019
Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и медицина на труд 
Diseases - Diagnosed (groups) in Ambulatory and Dispensary Services (children, ) by Sex in Republic 
of North Macedonia, 2019
children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)

1

65 Вкупно утврдени заболувања (субтотали) во амбулантно диспанзерските дејности по пол и 
возраст во Република Северна Македонија, 2019 деца, удм, општа, мт(град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Ambulatory and Dispensary Services by Sex and Age in Republic 
of North Macedonia, 2019 children - school children and youth - general practice - occupation
health (urban+rural)

3

66 Утврдени заболувања во амблунтно диспанзерските дејности по пол и групи заболувања за 2019
година деца, удм, општа, мт (град+село)

Diseases - Diagnosed in Ambulatory and Dispensaries Institutes by Sex and Group of Diseases 2018 
children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)

5

67 Утврдени заболувања во амбулантно диспанзерските дејности по пол и групи заболувања за 
2019 година деца, удм, општа, мт(град+село) II

Diseases - Diagnosed in Ambulatory and Dispensaries Services by Sex and Group of Diseases 
2019 children - school children and youth - general practice -occupation health (urban+rural) II

28

68 Утврдени заболувања (субтотали) во амбулантно диспанзерските дејности по пол и возраст во , 31

2019 стапка/ 10000 (град+село)

Diseases - Diagnosed (groups) in Ambulatory and Dispensary Services by Sex and Age in Republic 
of North Macedonia, 2019 rate/ 10000 (urban+rural)

Sliki

Figures

11 Утврдени заболувања во амбулантно диспанзерските дејности по 

пол и групи заболувања за 2019 година, деца, удм, општа, 

мт(град+село)

Diseases - Diagnosed in Ambulatory and Dispensaries Institutes by Sex and Group of Diseases 2019,
children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)

2

Tables Tabeli/Strana 1 od 1

3


