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Состојба со малигни неоплазми во светот
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Стапка на инциденца и смртност според пол на 

канцер ширум светот по региони



Вкупно ново заболени од КРК по пол во Република 

Северна Македонија/2020

Код
Ново регистрирани 

случаи

Вкупно Мажи Жени 

C 18
Mалигна неоплазма на 

колон
395 227 168

C 19
Mалигна неоплазма на 

ректосигмуидалниот спој 
59 42 17

C 20
Mалигна неоплазма на 

ректум

267 177 90

Вкупно C18+19+20 721 446 275



Вкупно ново заболени од КРК според пол/стапка 

во Република Северна Македонија/2020

Код
Ново регистрирани 

случаи

Вкупно Стапка

100 000

Мажи Стапка

100 000

Жени Стапка

100 000

C 18
Mалигна неоплазма на 

колон
395 19.0 227 21.8 168 16.2

C 19
Mалигна неоплазма на 

ректосигмуидалниот спој 

59 2.8 42 4.0 17 1.6

C 20
Mалигна неоплазма на 

ректум
267 12.8 177 17.0 90 8.7

Вкупно C18+19+20 721 34.7 446 42.8 275 26.5



Вкупно ново заболени од КРК според пол и 

возраст во Република Северна Македонија/2020

Ново заболени 

според пол и 

возраст

ВОЗРАСТ

Пол

Вкупно 

ново 

заболени

до 40 

години 45 50 55 60 65 70 75 80

Вкупно 721 18 25 40 55 114 149 128 98 94

Мажи 446 13 17 22 32 76 101 78 54 53

Жени 275 5 8 18 23 38 48 50 44 41



Број на умрени од КРК според пол во 
Република Северна Македонија / 2020

Код Број на умрени од КРК Вкупно Мажи Жени 

C 18
Mалигна неоплазма на 

колон
235 137 98

C 19
Mалигна неоплазма на 

ректосигмуидалниот спој 
37 26 11

C 20
Mалигна неоплазма на 

ректум
179 112 67

Вкупно C18+19+20 451 275 176



Број на умрени од КРК според пол/стапка во 
Република Северна Македонија/2020

Код Број на умрени
Вкупно Стапка

100 000

Мажи Стапка

100 000

Жени Стапка

100 000

C 18 Mалигна неоплазма на 

колон

235 11.3 137 13.2 98 9.4

C 19
Mалигна неоплазма на 

ректосигмуидалниот спој 
37 1.8 26 2.5 11 1.1

C 20 Mалигна неоплазма на 

ректум

179 8.6 112 10.8 67 6.4

Вкупно C18+19+20 451 21.7 275 26.4 176 17.0



Број на умрени од КРК според пол и возраст 
во Република Северна Македонија/2020

Умрени 

според пол и 

возраст

УМРЕНИ СПОРЕД ПОЛ И ВОЗРАСТ

Пол вкупно до 40 45 50 55 60 65 70 75

Вкупно 451 11 29 32 54 73 90 73 80

мажи 275 12 12 22 40 51 52 39 47

жени 176 8 17 10 14 22 38 34 33



СКРИНИНГ ПРОГРАМА НА КРК 

Скрининг е  метода за  откривање болест пред да се јават

симптоми. Скринингот овозможува откривање на ракот во

раниот стадиум пред да стане инвазивен. Тој има за цел да

обезбеди преживување, да го намали морбидитетот и да го

унапреди квалитетот на животот на оние кои развиле канцер. 

Неговата цел е намалување на ризикот, но тој не дијагностицира

болест. 

Според светските истражувања најефективниот скрининг

протокол за употреба во општата асимптоматска популација

воглавно се предлага „Тест за детекција на окултното 

(скриено) крварење или таканаречен  (FOBT)“.



Цели на програмата

• Целта на оваа програма е намалување на морбидитетот и морталитетот на

населението во Република Северна Македонија од рак на дебело црево. 

• Намалување на морталитетот од КРК  за 20-30% што подразбира 200  

спасени животи секоја година.  

• Редуцирање на инциденцата на КРК за 20 %. 

• Зголемување на пропорцијата за  рано откривање на КРК од 14%  до

+50%, за 10 години.

• Подобрување на квалитетот на живот на пациенти со КРК и намалување 

на трошок за третманот на заболените од КРК. 



Спроведување на скринингот

• Скринирањето ќе се изведува со тестот за детекција на окултно крварење – ФОБ 
тест (Fecal Occult Blood Test – FOBT);

• 2021 год. Министерството за здравство набави 40,000 ФОБ тестовите и ги
достави до пилот Центaрот за јавно здравје - Скопје;

• Граѓаните на возраст од 50-70 години можат да го оставарат правото на
бесплатен ФОБ тест, во Центар за јавно здравје –Скопје;

• Центар за јавно здравје врши анализа на доставениот материјал со примена на
ФОБ тестот, за резултатот го известува пациентот и го упатува на консултација
кај матичниот доктор.

• Секој пациент со негативен ФОБ  тест треба да се јави за 2  години на
повторно скринирање;

• Секој пациент со позитивен ФОБ тест, треба да биде упатен на колоноскопија
на Клиника за гастроентерохепатологија или во Општа болница 8-ми Септември. 



Koj не мoже да партиципира во скрининг програмата

• Пациенти кои веќе се вклучени во дијагностички или терапевтски третмани за
КРК;

• Пациенти со улцерозен колитис или Кронова болест и  состојби кои можат да
предизвикаат окултни крварења и активни хемороидални крварења;

• Пациенти кои претходно имаат отстрането аденоми со колоноскопија;

• Пациенти кои имаат направено колоноскопија во изминатите  3  години со
доказ дека резултатите се уредни. Тие ќе бидат повикани да парцтиципираат
по 2 години;

• Пациенти кои одбиле да учествуваат во скрининг програмата.



Извршители на програмата, организациона 

структура и надлежности

• Министерство зa здравство на Република Северна Македонија - врши стратешко
планирање (кадар, опрема), координација и следење на целокупните активности
поврзани со скринингот,  набавка на ФОБ тестови и финансирање на активностите
предвидени со програмата;

• Институт за јавно здравје – ги организира и  координира сите активности во
државата, дава стручно методолошка помош на ЦЈЗ, изготвува квартални 
извештаи и годишна публикација за скрининг на КРК, за состојбата и  постигнатите
резултати во 2022 година. Изготвува стручни материјали за промоција на скрининг за
рак на дебелото црево, стручни упатства за сите вклучени странки во спроведување
на скринингот и печати постери за информирање на граѓаните;

• Управа за електронско здравство –подготвува листа на пациенти кои треба да
бидат повикани да направат ФОБ тест, софтверско решение за регистар за скрининг
на рак на дебело црево и врши едукација за негова имплементација и користење;



• Центар за јавно здравје-Скопје- врши анализа на материјалите со Фоб –
тестови, прибира податоци од матичните доктори на месчно ниво и 
изготвува квартални извештаи кои ги доставува до ИЈЗ. На локално ниво
вршат промотивни активности со цел зголемување на бројот на граѓани
кои ќе бидат опфатени со скрининг;

• Матични доктори на ниво на град Скопје  - ги информираат своите
пациенти за можноста за скрининг, им даваат по 3 ФОБ-теста, кои ги носат 
на анализа во центарот. Даваат совети на граѓаните за начин на употреба 
на тестовите  и доставуваат месечни извештаи до ЦЈЗ; 

• Клиника за гастроентерохепатологија - ќе врши едукација на матичните
лекари од примарната здравствена заштита за советување на
пациентите за употреба на китовите за ФОБ  тестовите, идентификација
на пациентите со висок ризик како и за упатување до ЦЈЗ - Скопје.   



Историјат на спроведување на скринингот на КРК 

во РС Македонија

• Скрининг на КРК во РС Македонија, се спроведува од 2012 година. 

Заклучно со 2022 година, набавени се вкупно 256,000 ФОБ тестови, 

предвидени за 82.000 граѓани;

• Во овој период вкупно се тестирани 26.611 граѓани или само 9.7%;

• Позитивен тест имале 10.371или 39%;

• Позитивен наод на КРК, имале 219 лица;

• 9 лица од Скопје имале позитивен наод за бенигна неоплазма.



Резултати од скрининг на КРК 2012-2022 на ниво на 

Република Северна Македонија

Вкупно тестирани со ФОБ тестови од 

почетокот на скрининг, заклучно со 2022

26.611

Лица со позитивен ФОБ-тест

10.371

Лица со позитивен наод

219

Број на лица со позитивен наод за бенигна 

неоплазма/ преканцерозен наод

9



Препораки

• Продолжување со Програмата за скрининг на КРК во Р. Македонија.

• Придржување кон Акциониот план за КРК, со цел да се намали ризик во 
општата популација од заболувањето со КРК и да се намали стапката на 
морбидитетот и морталитетот како последица на ова заболување.

• Отстранување или намалување на дејството на ризик факторите во животната 
и работната средина на населението;

• Промена во однесувањето на возрасните лица, поврзано со навиките во 
исхраната, пушењето и физичката активност, како ризик фактори.

• Водење на регистар за КРК со систематско, перманентно и квалитетно  
ажурирање  на податоците за новозаболените. Регистарот ќе овозможи 
адекватен мониторинг и евалуација на пациентите, на национално ниво. 


