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Скопје, 22.07.2021 
 

 ОДДЕЛ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА 



      Во текот на јуни 2021 година, во Република 
Северна Македонија, регистрирани сe вкупно 180 
заболени лица од акутни заразни заболувања (без 
COVID-19, грип, туберкулоза, СИДА, АФП и 
хронични носителства на хепатит Б и Ц и ХИВ) со 
вкупна инциденца од 8,7 на 100.000 жители. 

      Во текот на месец јуни се бележи минимално 
намалување на вкупниот број на заболени лица во 
однос на претходниот месец, мај 2021 (n=183) и 
зголемување во однос на јуни 2020 (n=65).  

Малиот број на заболени лица може да се 
објасни со текот на постоечката пандемија на 
COVID-19 и можното нарушување на системот за 
надзор со оглед на тоа што сите чинители се 
вклучени во одговор кон пандемијата. 

Во месец јуни, најголем број акутни заразни 
заболувања на ниво на ЦЈЗ е регистриран на  
територија на ЦЈЗ Куманово (n=52 или 28,9%), а 
најмал број се регистрирани во ЦЈЗ Скопје и ЦЈЗ 
Кочани (n=2 или 1,1%), додека во ЦЈЗ Охрид нема 
пријавено случаи на заразни заболувања во 
тековниот месец. (Графикон 1) 

Највисока инциденца на 100.000 жители на ниво 
на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ 
Куманово (I=29,5/100.000), а најниска е инциденца 
во ЦЈЗ Скопје (0,3/100.000). (Графикон 1) 

Највисока инциденца на ниво на ПЕ е 
регистрирана на територијата на Крушево 
(I=104,9/100.000) со 10  заболени лица.  

Графикон 1: Број на заболени и инциденца од 
акутни заразни заболувања по ЦЈЗ во јуни, 2021 

 

Во месец јуни 14 ПЕ не пријавија заболени лица 
на територијата што ја покриваат (Табела 1 во 
Прилог). 

 

Во однос на поделбата на акутните заразни 
заболувања по групи, најголем број од 
заболувањата во месец јуни припаѓаат на цревни 
заболувања (n=140; 77,8%) (Графикон 2), со 
инциденца од 6,8/100.000. Од нив, најголем број, 
процент (n=108; 77,1%) и инциденца (I=5,2/100.000), 
чинат пријавите на ентероколитиси. Во оваа група 
пријавени се 22 случаи на салмонелози, 5 инфекции 
предизвикани од E. coli, 3 бактериски алиментарни 
инфекции и интоксикации и по една пријава за 
вирусен хепатит А и шигелоза.  

 

Во месец јуни пријавени се 28 случаи на 
заболени од групата на капкови заболувања 
(15,6%). Од нив, најголем број, процент (n=27; 
96,4%) и инциденца (I=1,3/100.000), чинат пријавите 
за овчи сипаници. Пријавено е и едно заболено 
лице од инфективна мононуклеоза. 

 

Во групата на останати акутни заразни 
заболувања, во јуни се регистрирани 10 случаи на 
шуга (I=0,5/100.000). (Графикон 2)  

 

       Во групата на сексуално и крвно преносливи 
инфекции (без ХИВ/СИДА) се регистрирани 2 
заболени лица (I=0,1/100.000), по еден случај на 
вирусен хепатитис Б и Ц. (Табела 1 во Прилог) 
 

      Во месец јуни нема пријавени случаи во групата 
на зоонози.   
 

Графикон 3: Структура на заболени по групи на 
заболувања во јуни, 2021 
 

 



 

ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ 
ИНФЕКЦИИ 

 Во текот на месеци јуни, пријавени се 2 нови 
случаи на ХИВ/СИДА (Табела 3 - Прилог). Двете  
пријавени лица се од машки пол, а во однос на 
возраста, припаѓат на возрасната група од 25-29 
години. Според местото на живеење, случаите се од 
Скопје и Битола. Двете новорегистрирани лица се 
од МСМ групата. 

     Согласно постоечката евиденцијата на пријавени 
случаи (заклучно со 30.06.2021), кумулативниот број 
на лица регистрирани со ХИВ/СИДА во Р. Северна 
Македонија, за периодот 1987–2021 изнесува 523.  
 

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи 
за кои има податок (n=519): 

•   114 лица починале, а 
•   405 лица живеат со ХИВ/СИДА. 

 

ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

      Во однос на вакцино-превентабилните 
заболувања, во јуни 2021, регистрирано е едно 
заболено лице (без туберкулоза), со инциденца 
I=0,05/100.000 жители. (Табела 2 во Прилог)  

      Регистриран е еден случај на вирусен хепатитис 
Б и согласно Календарот за имунизација истиот не 
подлежи на вакцинација и не е вакциниран. 
      

ЕПИДЕМИИ 
 

      На 30.06.2021, до Институтот за јавно здравје 
пристигна пријава за епидемија на заразна болест 
– Enterocolitis acuta од територијата на ЦЈЗ Тетово. 

Се работи за хидрична епидемија во две рурални 
населби во тетовскиот регион. Епидемијата е 
пријавена со 93 заболени лица. Симптомите кај 
првите заболени лица се јавиле на 28.06.2021 
година, а истата продолжи и на почетокот од месец 
јули кога е достигнат и пикот (02.07.2021) по што 
бројот на пријавени случаи се намалил. Во однос на 
дистрибуцијата по пол, 54,8% се женски лица, а во 
однос на возраста, 37,6% се на возраст до 19 
години, 48,4% се од 20-59 и 14% над 60 години.  

Заболените се третирани амбулантски и нема 
хоспитализирани лица. 

По направениот увид во зафатените населби на 
29.06.2021, беше утврдено дека постоел дефект на 
водоводната мрежа на 26.06.2021 кој бил саниран 
наредниот ден. При увидот, но и во наредните 
денови беа земени мостри од водата за пиење, а од 
добиените резултати, примероците одговараат 
согласно Правилникот за безбедност на вода за 
пиење. Не се тестирани хумани материјали. 

При увидите е едуцирано населението, укажано е 
да се користи безбедна вода за пиење, односно при 
дефект на водоводната мрежа да се употребува 
флаширана вода се до санирање на состојбата, а 
исто така била потенцирана важноста за одржување 
на личната и колективната хигиена. 
 

СМРТНИ СЛУЧАИ 

       Во текот на месец јуни не се регистрирани 
смртни случаи од акутни заразни заболувања (без 
COVID-19, грип, туберкулоза, СИДА, АФП и хронични 

носителства на хепатит Б и Ц и ХИВ). 

 

СОСТОЈБАТА СО COVID-19 ВО СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

 

        Во текот на јуни, по пријава на заболување/ 
смрт од заразна болест, пристигнати се пријави за 
1.153 случај (I=55,7/100.000) и 19 пријави за смртни 
случаи. Пристигнатите пријави се за периодот мај-
јуни 2021. 

     Најголем број на заболени пријавени се од ЦЈЗ 
Битола (n=620) со инциденца (I=337,3/100.000) и ЦЈЗ 
Велес (n=159, I=84,7/100.000).  

     Во текот на јуни, според податоците со кои 
располага ИЈЗ согласно пријавите од лабораториите 
и анкетите добиени од ЦЈЗ/ПЕ, на територијата на 
Р.С. Македонија пријавени се вкупно 389 случаи 
(I=18,8/100.000) и 26 смртни случаи од COVID-19. 

   Најголем број на заболени пријавени се од ЦЈЗ 
Скопје (n=151; I=24,4/100.000), 63 од ЦЈЗ Куманово 
(I=35,8/100.000) и 49 од ЦЈЗ Битола (I=26,7/100.000). 
Најголем број на починати лица во месец јуни се 
регистрирани на територијата на Скопје – 11. 

    Од почетокот на пандемијата, заклучно со 
30.06.2021, пријавени се вкупно 155.689 случаи на 
COVID-19 (I=7.524,2/100.000) и 5.486 смртни случаи. 



 

ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗОЛИРАНИ ИЛИ НА ДРУГ 
НАЧИН ДОКАЖАНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ 

ЗАБОЛУВАЊА И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА АНТИБИОТИЦИ 

      Во овој Билтен е даден приказ на 
евидентираните Пријави за изолиран-докажан 
причинител на заразна болет и резистенција на 
антибиотици, пристигнати во ИЈЗ во текот на 
месец јуни, 2021 година (n=133).  

      Пријави се добиени од микробиолошките 
лаборатории од териториите на 9 ЦЈЗ/ПЕ. Најголем 
број пристигнати пријави се од лабораториите кои 
се наоѓаат на територијата на ЦЈЗ Куманово (n=63; 
47,4%) (Табела 4 во Прилог). 

      Најчесто докажани/ изолирани причинители во 
месец јуни се: Salmonella enteritidis (n=41; 30,8%), 
MRSA (n=24; 18,0%), HBsAg (n=20; 15,0%) и Chlamydia 
trachomatis (n=15; 11,3%) (Табела 4 во Прилог). 

     Во однос на пријавите за резистенција на 
антибиотици, листа на резистенција е добиена од 6 
пријави за E. coli, ESBL, 3 пријави на MRSA и по еден 
случај на Enterococcus spp., Acinetobacter spp. ESBL и 
Pseudomonas spp.  

     Во однос на лабораториите кои пријавуваат 
резистенција, 9 се пријавени од микробиолошките 
лаборатории на територија на ЦЈЗ Битола,  3 од ЦЈЗ 
Струмица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕСТИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРААТ КАЈ СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ 

 Во текот на месец јуни, не е пристигната 
пријава за заразно заболување кај странски 
државјанин кој престојувал во Република Северна 
Македонија.  

Од вкупно пријавените заболени лица во 2021 
година, регистрирани се 4 пријави за ентероколит, 
два пријави на ентероколитис и по еден случаj на 
инфективна мононуклеоза и салмонелоза. 

 Во однос на земјата на живеалиште на 
странските државјани, пријавените се 7 случаи од 
Косово и еден од Србија. 
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