
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  ВО 
УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА ВО  

ЈЗУ ЦЈЗ КОЧАНИ 

1 ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани, Кочани, Република Северна 
Македонија 
2 Институт за јавно здравје Скопје, Скопје, Република Северна 
Македонија 
3 ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово, Тетово, Република Северна 
Македонија 
4 Здравствен дом Скопје, Скопје, Република Северна Македонија 
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Цел на трудот:  
 
Целта на овој труд е да се направи увид за Covid-19 
состојбата од 24.03.2020 до 31.10.2020 за Кочанскиот 
регион и да се укаже на ургентноста на оваа 
пандемија која може да доведе до летален исход, 
како и кои се мерките за превенција за Covid-19.  

Материјал и методи:  
 
Материјали користени за изработка на овој труд се 
достапните информации од разни извори како што 
се публикации и документи од СЗО, податоци од ЈЗУ 
ЦЈЗ Кочани, податоци од ИЈЗ-Скопје, официјалната 
интернет страница на Министерство за здравство на 
РСМ и Влада на РСМ. 
Kористен е аналитичко-дескриптивен метод. 

Резултати:  
 
Резултатите покажуваат дека на 24 март 2020 година во пунктот во ЈЗУ ЦЈЗ 
Кочани за прв пат се земени брисови па се до ден денес се врши земање на 
брисови (назофарингеален и орофарингеален) во присуство на обучен доктор 
и лаборант. На 1 април 2020 во Кочани – прв случај на заразен од КОВИД-19. 
На 6 април прв починат од коронавирус во Кочани (маж на возраст од 40 
години). Земени брисови во пункт Кочани: Од 24 март 2020 до 31 мај 2020 се 
земени (693), јуни (226), јули (275), август (518), септември (870), октомври 
(975) вкупно 3557 брисови. До 31 октомври се починати 16 лица (7 машки и 9 
женски) најмногу на возраст од 60-69 години (6 починати). Од 14 јуни до 31 
октомври 2020 заболени од COVID-19 се 667 лица најмногу на возраст 60+ 
години (151) и од 30-39 години (142) а најмалку деца под 1 година (1) и од 4-6 
години (1). Во однос на занимање најмногу позитивни во Кочанскиот регион 
се работници (344), пензионери (112), невработени (71), професори (25), 
ученици (22), деца (17), студенти (12), полицаец (10), лекар (8) , мед.сестри (6), 
фармацефти (7) итн. Најмногу заболени според местото на живеење: Koчани 
(495), с.Оризари (43), с.Соколарци (20), с.Чешиново (18), с.Спанчево (17), 
с.Грдовци (11), а по 1 случај во с.Жиганци, с.Долни Подлог, с.Нивичани и 
с.Теранци. До 31 октомври 2020 во Кочани состојбата е следна: заболени 
вкупно (735), кумулативна инциденца (1532,2), умрени вкупно (16), 
морталитет кумулативно (33,4), леталитет кумулативно (2,2), оздравени 
вкупно (506), активни случаи (213). Стапката на морбидитет/10000 од Covid-
19 за  Кочанскиот регион изнесува 156 , а стапката на морталитет/100000 од 
Covid-19 за Кочанскиот регион изнесува 34. 

Заклучок:  
Зголемување на бројот на заболени се должи поради непочитување на 
општите превентивни мерки како (носење на маски и друга заштитна 
опрема, миење на раце, средства за дезинфекција, групирање на отворени и 
затворени површини итн.) 
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