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НАЈДОБАР НАЧИН ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ   

 

За избегнување на ризикот на пренос 

од животно на човек 

 Да се избегнува контакт со диви 
животни (мајмуни, глодари) и 
изложување на нивна крв или месо. 

 Да се консумира само термички 
обработено месо од диви животни. 

 Лицата кои професионално имаат 
контакт со заболени диви животни/
нивни органи и ткива, да користат 
соодветна заштитна опрема 
(ракавици, маски очила, мантили, 
престилки, обувки). 

За избегнување на ризикот за пренос 

од човек на човек 

 Да се избегнува близок физички 
контакт со лица кои имаат или се 
сомнителни на мајмунски сипаници, 
како и контакт со нивни телесни 
течности и предмети од околината. 

 Доколку е неизбежен контакт со 
болен човек, да се носат маски, 
ракавици и друга заштитна опрема. 

 Редовно миење на раце после 
контакт/посета на болен човек.  

Периодот на инкубација е од 5 до 21 ден, 
зависно од патот на пренесување и 
изложување.  

КОИ СЕ КОМПЛИКАЦИИ? 

Како компликација од болеста може да 
се појават:  
 секундарни инфекции, 
 бронхопневмонија, 
 енцефалитис, 
 инфекција на рожницата на окото 

со губење на видот, 
 сепса. 
 
 

Стапката на смртност изнесува од 3-6%.  

ПОСТОИ ЛИ ВАКЦИНА ЗА ЗАШТИТА? 

Вакцината за големи сипаници може 

да обезбеди заштита, сепак развиена 

е прва вакцина која е одобрена за 

превенција на мајмунските сипаници.  

 

КАКО СЕ ЛЕКУВААТ ЗАБОЛЕНИТЕ? 

Антивирусно средство кое е развиено 

претходно за третман на големи 

сипаници,  лиценцирано е за 

лекување и на мајмунските сипаници.   

 



ШТО СЕ MAЈМУНСКИ СИПАНИЦИ? 

 

Maјмунските сипаници се вирусна болест 

предизвикана од истоимениот Monkeypox 

virus, а која е регистрирана во повеќе 

земји на Централна и Западна Африка, 

Европа, Америка и Канада. 

За прв пат оваа болест е регистрирана во 
ДР Конго (Заир), во 70-тите години од 
минатиот век , а повремено се пренесува и 
во други региони.  
 

Моментална состојба 
Болеста е регистрирана во земји од ЕУ, 
Велика Британија и Северна Америка. 

Во Република Северна Македонија, досега 
не е пријавен потврден или сомнителен 
случај на мајмунски сипаници.  

 

 

Извор на заразата е заболено животно 
или човек! 
 

КАКО СЕ ПРЕНЕСУВА БОЛЕСТА? 

Вирусот се пренесува преку: 
 Директен контакт со крв, лезии, 

телесни течности од заразено 
животно (верверички, стаорци, 
глувци, мајмуни) 

 Jадење на недоволно термички 

обработено месо од заразено 

животно 

 При директен контакт со заболено 

лице — вдишување на 

“респираторни капки” кои болниот 

ги исфрла кога зборува или кашла 

(лица од семејството или 

здравствени работници кои ги 

негуваат болните) 

 Близок контакт со телесни течности 

и кожниот исип на заразеното лице 

 Контакт со контаминирани 

предмети од околината на 

заразеното лице 

 Пренос од мајка на плод (вродени 

мајмунски сипаници). 

 
 
 
 

Температура и треска 

Мускулни болки и 

болка во грбот 

Отечени лимфни 

јазли 

Замор 

Исип 

КОИ СЕ СИМПТОМИТЕ? 

Доколку сте патувале во 
некоја од овие земји и сте 
биле изложени на ризик, 

при појава на некои од 
подолу наведените 

симптоми,  
веднаш контактирајте го 
вашиот матичен лекар! 

Главоболка 


