
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,  
СЕЗОНА 2021/2022 

 (4-та недела, до 30.01.2022) 
 

Неделни податоци 

Во текот на 4-та недела од 2022 година (24-30.01.2022), во Република Северна Македонија пријавени 
се 253 (I=12,2/100.000) случаи на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, 
намалување од 26,9% во споредба со минатата недела. 

Во текот на 4-та извештајна недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ, пристигнаа 190 
материјали за лабораториско тестирање на грип од кои еден од сентинел САРИ надзорот, паралелно 
тестирани за грип и COVID-19. Притоа, детектирани се 3 (1,6%) позитивни случаи, сите од рутинскиот 
надзор, сите Influenza A несубтипизирани. 

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со 4-та недела од минатата сезона (n=33) е 
зголемен 7,7 пати, а во споредба со бројот за 4-та недела од типичната епидемиска крива 
(моделирана од последните 10 сезони) (n=2.169) се регистрира намалување од 88,3% (Графикон 1). 

Пријавената инциденца е под неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип 
(I=30,9/100.000), односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип (Графикон 1). 

Графикон 1. Нивоа на интензитет и неделна дистрибуција на заболените од грип/заболувања слични на 
грип според очекувана епидемиска крива 2010-2021, сезона 2019/2020, сезона 2020/2021 и сезона 2021/2022 

 
 

Во однос на возрасната дистрибуција, 167 лица се на возраст од 15-64 години, по 37 кај деца на 
возраст од 5-14 години и на возраст над 65 години и 12 се регистрирани кај деца на возраст од 0-4 
години. Највисока инциденца (16,3/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 5-14 години. 

Заболените се пријавени од 14 ЦЈЗ/ПЕ, во Охрид – 79, во Прилеп – 34, во Дебар - 30, а во останатите 
ЦЈЗ/ПЕ, бројот на пријавени е помал од 30.  

 



 

Во девет извештајни единици кои пријавија случаи во текот на оваа недела се регистрира многу 
ниска активност на вирусот на грип, во 4 е регистрирана сезонска (ниска) активност, а во една 
(Охрид) се регистрира средна активност  (Картограм 1). 

Картограм 1. Ниво на активност на грип според инциденца на 100.000 жители, 4 недела 2022 

 

Кумулативни податоци 
 

Во сезоната 2021/2022 вкупниот број на случаи на грип/ заболувања слични на грип изнесува 3.252 
(I=157,2/100.000). 

Во споредба со истиот период од минатата сезона (n=494), бројот на пријавени случаи е зголемен за 
6,6 пати, а во однос на моделот од последните 10 сезони (n=6.953) се регистрира намалување од 
53,2%. 

Кумулативно, заболените се пријавени од дваесет ЦЈЗ/ПЕ. Најголем број на заболени лица (n=936) и 
највисока кумулативна инциденца (3.320,3/100.000) е регистрирана на територијата на ПЕ Дебар. 
(Табела 1 во Прилог) 

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, најголем број на заболени се 
пријавени во возрасната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 1.894 
случаи (58,2%), а највисока инциденца (451,8/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 
години (n=470). (Табела 1 во Прилог) 
 
Дистрибуција на случаите од сезонски грип/ заболувања слични на грип по месеци (Табела 1 во 
Прилог): 

 октомври – 102 случаи или 3,1%  

 ноември – 307 случаи или 9,4% 

 декември – 1.304 случаи или 40,1% 

 јануари – 1.539 случаи или 47,3% 
 
 



 
ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР 

Од почетокот на сезоната 2021/2022, заклучно со 4-та недела од 2022, во вирусолошката 
лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 5.742 материјали од здравствените установи - од 
амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип, од 
рутинскиот и сентинел САРИ надзорот. Регистрирани се 284 позитивни случаи, 144 Influenza A/H3, 
139 Influenza A несубтипизиран и еден Influenza B. (Графикон 2)  
Регистрирани се 7 инфекции со грип и КОВИД-19 истовремено. 

Графикон 2.  Неделна дистрибуција на број и процент на позитивни примероци на грип 2021/2022 

 

 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ КОМЕНТАР 

Се забележува намалување на бројот на заболувања слични на грип, кој сезонава е под неделната 
граница за сезонска активност. Резултатите добиени од вирусолошкиот надзор над инфлуенца 
оваа недела покажуваат позитивност од 1,6%. Согласно овие податоци, Р.С. Македонија има 
регионална раширеност и низок интензитет на активноста на вирусот на грип.  
 

 



 

 

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП 

Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Институтот за јавно 
здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на т.н. 
ризични групи (согласно препораките на СЗО). 

 За сезоната 2021/2022, Министерството за здравство обезбеди бесплатна четиривалентна 
вакцина во вкупна количина од 40.000 дози, наменета за приоритетни групи население. 
Дополнителни 20.000 дози на четиривалентна вакцина се обезбедени преку донација од PIVI 
(Partnership for Influenza Vaccine Introduction). 

Вакцинацијата против сезонски грип за сезоната 2021/2022 започна на 12.11.2021 и се 
спроведува во Здравствените домови и/или Центрите за јавно здравје со нивните Подрачни 
единици. 

Според податоците од Управата за електронско здравство, од почетокот на вакцинацијата, а 
заклучно со 03.02.2022, вакцинирани се вкупно 44.835 лица од ризичните категории население со 
бесплатни вакцини. (Табела 2 во Прилог) 

 Дополнителни 11.900 вакцини се набавени од страна на Центрите за јавно здравје, како вакцини 
за останатото население кое не спаѓа во горенаведените групи, истите можат да се добијат за 
одреден финансиски надомест и се спроведува во Центрите за јавно здравје со нивните 
Подрачни единици.  

Во однос на комерцијалните вакцини, согласно достапните податоци од ЦЈЗ/ПЕ, вакцинирани се 
4.467 лица. Најголем број од вакцинираните се на возраст од 30-64 години – 2.695 лица или 60,3%, 
на возраст над 65 години – 1.430 лица или 32,0%, додека на возраст од 15-29 години се вкупно 
187 или 4,2%, на возраст од 5-14 години се 29 или 0,6% и од возрасната група од 0-4 години 
вакцинирани се 5 деца или 0,1%. Од категоријата на здравствени работници, вакцинирани се 120 
лица. Вакцинирана е една бремена жена. Од вкупниот број вакцинирани, 1.420 лица (31,8%) се со 
историја на хронично/и заболување/а. (Табела 3 во Прилог) 

Центарот за јавно здравје Штип со подрачните единици (Штип и Радовиш), Центарот за јавно 
здравје Кочани со подрачните единици, Центарот за јавно здравје Куманово со подрачните 
единици, Центарот за јавно здравје Охрид со подрачните единици и Центарот за јавно здравје 
Прилеп со подрачните единици не испратија податоци во однос на вакцинирани лица со 
комерцијална вакцина на нивната територија. 

 

Заклучно со 4-та недела, во Р.С. Македонија, вакцинирани се вкупно 49.302 лица со бесплатна или 
комерцијална вакцина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЕВРОПСКИ РЕГИОН 

Согласно извештајот на Flu News Europe објавен за 3-та недела 2022 година за активноста на вирусот 
на грип низ Европскиот регион:  

 7% од сите примероци од примарната здравствена заштита од пациенти со ИЛИ или АРИ 
симптоми биле позитивни на вирусот на инфлуенца. 

 Седум земји пријавија активност на сезонски грип над прагот на позитивност од 10%: 
Ерменија (48%), Израел (41%), Србија (25%), Словенија (23%), Унгарија (23%), Франција (17%) и 
Русија (15%). 

 Пријавени се хоспитализирани случаи со потврдена инфекција со вирусот на грип од 
единиците за интензивна нега и САРИ надзорот.  

 Вирусите на грип тип А и Б се детектирани со доминација на Influenza А(H3) во сите системи за 
надзор и во скоро сите САРИ случаи. 

Според квалитативните индикатори, во однос на интензитетот, 19 земји се на базично ниво, 12 се со 
низок и 7 со среден интензитет (Казакстан, Србија и Северна Македонија). Според географската 
раширеност, 8 земји немаат активност, 17 пријавуваат спорадични случаи, 2 со локална раширеност, 
8 земји – регионална и 3 (Норвешка, Молдавија и Шведска) – широка географска раширеност. 
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