
ИМУНИЗАЦИЈА  СО МРП  ВАКЦИНА ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПЕРИОДОТ 
ОД  ЈАНУАРИ- 2016 ДО МАЈ  МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА 

 

АВТОРИ: 1ВЈОЛЦА  БЕШИРИ, ²КАТЕРИНА РИСТОСКА  ,1 ДРИТА ЏАБИРИ  , ³ВОЈИСЛАВ 
ОГЊАНОВСКИ , ⁴ДАФИНА БОГДАНОВСКА  

  1 Општа Болница “ Ферид Мурад “- Детско Одделение – Гостивар, Mакедонија  

  2 ПЗУ   Систина нефроплус  –Kaвадарци, Подружница  бр.5 – Гостивар  ,Mакедонија  

   ³  ЈЗУ Центар за Јавно  Здравје – Тетово –Подрачна единица Гостивар 

  ⁴ЈЗУ  Здравствен Дом – Гостивар    

 

АБСТРАКТ 

Вовед: Инфективните болести, уште од најстари времиња, го следат човекот. Покрај 
драматичниот напредок во терапијата и превенцијата на овие заболувања,  тие и понатаму се 
главна причина за високиот морбидитет и морталитет кај милиони луѓе.  Инфективните болести 
постојано се изложени на промени поради промената на средината и на условите во кои живеат и 
човекот и микроорганизмите. Имунизацијата  спаѓа во најкорисните и најисплатливи мерки за 
спречување на болести. Имунизација е процес на индуцирање на имунитет против одредена 
болест.  Цел: Приказ на реализација на имунизацијата со МРП  вакцина во општина Гостивар и 
селата во период од 2016-2019год. Во период кога се знае дека поради негативната кампања 
против МРП – вакцината , посебно нејзиното поврзување со зголемениот број на деца со аутизам.  

Maтеријал и методи: Податоците се земени од ЈЗУ Центар за Јавно Здравје – Тетово , Подрачна 
Единица – Гостивар, месечни и годишни извештаи, како и од сите постоечки индивидуални картони 
за евиденција на задолжителна имунизација – директен увид. Користен е ретроспективен метод на 
обработка. 

РЕЗУЛТАТИ: Од имунизацијата која била спроведувана во 2016 година во Гостивар со МРП ( 
Морбили, Рубеола, Паротитис )  вакцина  на 1 годишна возраст  подлежат 1195 , вакцинирани се 
970-81.2 % опфат на зафатеност , Ревакцинација – на 6 годишна возраст  подлежат  1136 ,  
вакцинирани се  968-85.2 % деца. Во 2017 година – на 1 годишна возраст подлежат 1115 , 
вакцинирани 870- 78%  опфат на зафатеност. Ревакцинација – на 6 годишна возраст  подлежат 
1038 , вакцинирани 983-94.7 %. Во 2018 година – на 1 годишна возраст подлежат 1219, 
вакцинирани 791-64.9  %  опфат на зафатеност. Ревакцинација – на 6 годишна возраст  подлежат 
1023 , вакцинирани 955-93.4 %. За  2019 година од месец јануари- мај податоците се земени од 
индивидуалните картони на задолжителна имунизација – директен увид. Во овој период на 
вакцинација на 1 годишна возраст подлежат 683 деца, а се вакцинирани вкупно 528 деца – 77.3%. 
Ревакцинација – на 6 годишна возраст подлежат 52 деца, а вакцинирани се 33 – 63.4%. Во 
Република Македонија МРП вакцината е задолжителна со закон како и другите вакцини според 
календарот за имунизација. Како што и се очекуваше по одбивање на вакцинацинирање на децата 
, со посебен осврт на оние на 1 годишна возраст дојде до појава на епидемија на Морбили, која е 
прогласена во Декември 2018 год. во град Скопје, а на 16.04.2019 год. и на територијата на цела 



држава. Епидемијата се уште трае. Во Општа Болница – Гостивар во периодот на епидемија се 
пријавени 52 случаи на заболени од Морбили .  

0-1    год.  -    заболени  13 деца -     машки-  11, женски – 2 

1-4 год. -   заболени 5 деца -  машки – 1, женски – 4  

5-9  год. – заболени 1  -  машко- / , женско 1  

10-14 год. – заболени нема ( значи се школски вакцинирани деца )  

15-19 год. – заболени 4 лица -  машки 2 , женски -2  

20-29  год. – заболени 9 лица – машки- 4 , женски – 5  

Над 30 год. – заболени 12 лица – машки 6 , женски 14  

Според статистичката обработка на податоците, може да се забележи негативен тренд во стапката 
на вакцинирање со МРП на 1 годишна возраст во периодот од 2016 до 2018год, додека во 
училишна возраст ревакцинацијата има позитивен тренд. За првите пет месеци од 2019год може 
да се забележи дека имаме поголем процент на вакцинирани деца на 1 годишна возраст, за 
разлика од децата на училишна возраст. Во Општа Болница – Гостивар последните случаи со 
Морбили биле регистрирани во 2011 год- 7 случаи. Од 2011- 2017 година не е регистриран ниеден 
случај со Морбили.  

ЗАКЛУЧОК: Пред воведување на имунизација на Морбили заболувањето имало ендемско- 
епидемиски карактеристики се до 2018 год. кога почна како епидемија во Скопје за понатаму да 
биде прогласена и на државно ниво во 2019 година, како резултат на кампањите против 
вакцинирање на децата, поврзувајќи ги со зголемениот број на деца со аутизам. По прогласената 
епидемија на Морбили задолжително е вакцинирање на медицински персонал – болници, 
студенти, специјализанти , средно медицинси училишта и општа популација. Вакцините  научно е 
докажано дека го намалуваат ризикот од смрт или други трајни последици од заразни болести. 
Затоа многу е важно со вакцинирањето да бидат опфатени над 95 %  од  децата , да се заштитат 
самите себеси и да не бидат извор на инфекции кога сите знаеме дека децата се најосетливата 
категорија .  

 

 


