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 ОДДЕЛ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА 



       Во текот на февруари 2022 година, во Република 
Северна Македонија, регистрирани сe вкупно 187 
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 9,0 на 100.000 жители. 

      Во текот на месец февруари се бележи 
зголемување за 65,5% на заболени лица од акутни 
заразни болести во однос на претходниот месец, 
јануари 2022 (n=113), а за 74,8%  зголемување во 
однос на февруари 2021 (n=107).  

Бројот на заболени е за 86,4% помал во однос на 
аритметичката средина за периодот 2015-2019 
(n=1.374). 

Најголем број акутни заразни заболувања на 
ниво на ЦЈЗ е регистриран на територија на ЦЈЗ 
Куманово (n=58 или 31,0%), а најмал број се 
регистрирани во ЦЈЗ Охрид и ЦЈЗ Струмица (n=1 или 
0,5%). (Графикон 1) 

Највисока инциденца на 100.000 жители на ниво 
на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ 
Куманово (I=32,9/100.000), а најниска е инциденца 
во ЦЈЗ Охрид  (0,7/100.000). (Графикон 1) 

 

Графикон 1: Број на заболени и инциденца од 
акутни заразни заболувања по ЦЈЗ во февруари, 2022 

 

 
 
 
 

Највисока инциденца на 100.000 жители на ниво 
на ПЕ е регистрирана на територијата на Свети 
Николе (I=229,1/100.000), а во месец февруари 13 
ПЕ не пријавиле 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 февруари припаѓаат на 
капкови заболувања (n=116; 62,0%) (Графикон 2), 
со инциденца од 5,6/100.000. Од нив, најголем број 
и процент (n=106; 91,4%) и инциденца 
(I=5,1/100.000), чинат пријавите за овчи сипаници. 
Во оваа група пријавени се 10 случаи на инфективна 
мононуклеоза  (I=0,5/100.000). 

 

Во месец февруари пријавени се 48 случаи на 
заболени од групата на цревни заболувања (25,7%; 
I=2,3/100.000). Од нив, најголем број, процент 
(n=40; 83,3%) и инциденца (I=1,9/100.000), чинат 
пријавите за ентероколитиси. Пријавени се и 7 
случаи на салмонелоза и 1 инфекција со вирусен 
хепатитис А. 

 

Во групата на останати акутни заразни 
заболувања, во февруари се регистрирани 16 случаи 
(8,6%; I=0,8/100.000) (Графикон 2), од кои 14 случаи 
на шуга, 1 бактериски менингит и 1 случај на 
вирусен енцефалит. 

 

       Во групата на сексуално и крвно преносливи 
инфекции (без ХИВ/СИДА) се регистрирани 5 
заболени лица (2,7%; I=0,1/100.000), 3 инфекции со 
хламидија, 1 случај на вирусен хепатитис Б и 1 
случај сифилис. (Табела 1 во Прилог) 
 

      Во групата на зоонози (1,1%) пријавени се 2 
случаи на ехинококоза за месец февруари.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Графикон 2: Структура на заболени по групи на 
заболувања во февруари, 2022 
 

 
 

ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ 
ИНФЕКЦИИ 

 Во текот на месец февруари, нема пријавени 
новoзаболени и починати случаи од ХИВ/СИДА 
(Табела 3 - Прилог).  

     Согласно постоечката евиденцијата на пријавени 
случаи (заклучно со 28.02.2022), кумулативниот број 
на лица регистрирани со ХИВ/СИДА во Р. Северна 
Македонија, за периодот 1987–2022 изнесува 551.  
 

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи за 
кои има податок (n=551): 

•   117 лица починале, а 
•   430 лица живеат со ХИВ/СИДА. 

 

ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

      Во однос на вакцино-превентабилните болести, 
во февруари 2022 е регистриран еден вирусен 
хепатитис тип Б. Заболеното лице не подлежи на 
задолжителна вакцинација, согласно Календарот за 
имунузација и не е имунизирано. Пријавени се 5 
случаи на туберкулоза од Кичево, Делчево, 
Куманово, Пробиштип и Тетово. Од 5те заболени 
лица имунизирани се 4, 1 лице не е имунизирано. 
(Табела 2 во Прилог)  
           

 

ЕПИДЕМИИ 

      Во текот на месец февруари 2022 година до 
Институтот за јавно здравје не е пријавена 
епидемија на заразни болести. 
 

 

СМРТНИ СЛУЧАИ 

       Во текот на февруари не се пријавени 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 

     Институтот за јавно здравје подготвува дневно 
инфо за состојбата со COVID-19 во државата  и 
неделна информација со епидемиолошки податоци 
кои се темелат на обработка на податоците 
пристигнати преку електронскиот систем за 
евиденција согласно пријавите од лабораториите и 
анкетите добиени од ЦЈЗ/ПЕ, на територија на Р.С 
Македонија. Дневната информација, како и 
неделната информација се достапни на веб 
страната на Институтот за јавно здравје на РСМ 
https://www.iph.mk.  

       Од почетокот на пандемијата, заклучно со  
28.02.2022, пријавени се вкупно 298.472 потврдени 
случаи на COVID-19 (I=14.424,7/100.000) и 9.073 
смртни случаи. 

 

 

ГРИП/ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ЛИЧАТ НА ГРИП 

Согласно извештајот на Flu News Europe, од 
рутинскиот и сентинел надзорот, спорадично се 
детектираат Inluenza A и Inluenza B. Регистрирани се 
хоспитализирани случаи од одделенијата за 
интензивна нега и од САРИ случаи со 
лабораториски потврдена болест.   

Во Р.Северна Македонија во текот на месец 
февруари, пријавени се вкупно 373 случаи 
(I=18,0/100.000). Од нив, најголем број на заболени 
(n=111) се пријавени од  Тетово. 

https://www.iph.mk/


Во сезоната 2021/2022 вкупниот број на случаи 
на грип/ заболувања слични на грип изнесува 3.625 
(I=175,2/100.000). Од нив, најголем број на 
заболени лица (n=990) и највисока кумулативна 
инциденца (3.511,9/100.000) е регистрирана на 
територијата на ПЕ Дебар. 

Во однос на дистрибуцијата по возрасни групи, 
најголем број на случаи се пријавени во најголемата 
возрасна група од 15-64 години - 2.072 случаи, а 
највисока инциденца се регистрира кај децата на 
возраст од 0-4 години (I=533,5/100.000).  

Од почетокот на сезоната 2021/2022, заклучно 
со 8-ма недела од 2022, во вирусолошката 
лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 7.992 
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 292 позитивни случаи, 146 Influenza 
A/H3, 145 Influenza A несубтипизиран и еден 
Influenza B. (Графикон 2)  

Регистрирани се 9 инфекции со грип и КОВИД-19 
истовремено. 

 

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  февруари, 2022 година (n=493) .  

      Пријави се добиени од микробиолошките 
лаборатории од териториите на 9 ЦЈЗ. Најголем број 
пристигнати пријави се од лабораториите кои се 
наоѓаат на територијата на ЦЈЗ Скопје (n=392; 
79,5%), Куманово (n=60; 12,2%) и Битола (n=15; 
3,0%). (Табела 4 во Прилог). 

      Најчесто докажани/изолирани причинители во 
месец февруари се: MRSA (n=148; 30,0%), Chlamydia 
trachomatis (n=110; 22,3%), Salmonella enteritidis 
(n=45; 9,1%) и HPV (n=38; 7,7%).  

 

 

 

Останатите регистрирани причинители за овој 
месец се пријавени со единечни  случаи. 

     Во однос на пријавите за резистенција на 
антибиотици, листа на резистенција е добиена од 
11 пријави за MRSA (Staphylococcus aureus), 3 
пријави за Acinetobacter baumanni, 2 пријави за 
Klebsiella spp,  и по 1 пријавен изолат за Escherichia 
coli, ESBL, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginossa 
и Salmonella enteritidis.   

     Во однос на лабораториите кои пријавуваат 
резистенција, 10 случаи се пријавени од 
микробиолошките лаборатории на територија на 
ЦЈЗ Битола, 9 случаи се пријавени од 
микробиолошките лаборатории на територија на 
ЦЈЗ Скопје и еден случај пријавен од 
микробиолошката лабораторија на територија на 
ЦЈЗ Кочани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОЛЕСТИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРААТ КАЈ СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ 

Во текот на  месец февруари, пристигнати се 3 
пријави за заразни заболувања кај странски 
државјани кои престојувале во Република Северна 
Македонија. Две пријави се од групата на цревни 
заболувања (ентероколитиси) и 1 пријава од 
групата на капкови заболувања, овчи сипаници. На 
двете лица со ентероколитис, предивикан од рота 
вирус, земени се материјали за лабораториско 
испитување, болеста е докажана лабораториски. 
Двете лица биле хоспитализирани во КБ Систина и 
се испишани во добра општа состојба. Лицето со 
варичела не било хоспитализирано и не е земен 
материјал за лабораториско испитување, болеста е 
докажана клинички. Сите 3 лица се од Косово. 

Од вкупно пријавените заболени лица во 2022 
година, регистрирани се 5 пријави за акутни 
заразни заболувања, 4 пријави на ентероколитис и 
1 пријава за овчи сипаници. 
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