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ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани врши специјализирана здравствена заштита на 

подрачјето на општините: Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Делчево, М. Каменица, 
Зрновци и Чешиново-Облешево. 

Во реализацијата на Програмата за работа на Центарот за 2021 година се имаа во 
предвид следните моменти: 

• Улогата и функцијата на Центарот во спроведувањето на специјалистичката 
превентивна здравствена заштита  на подрачјето што го покрива (население од близу 
120 000 жители). 

• Обврските кои произлегуваат од законите и програмите кои ги  регулираат прашањата 
за следење, проучување и истражување на здравствената состојба на населението, 
влијанието на надворешните фактори врз здравјето на населението, причините за 
појава и ширење на заразни и други заболувања што имаат социјални-медицинско 
значење и предлагање и спроведување мерки за заштита  на  здравјето на 
населението. 

Предвидените активностите се реализираа преку: 
- Санитарно-хигиенски и епидемиолошки, теренски увиди за контрола на целото 

подрачје кое го покрива Центарот; 
- Вршење на физичко-хемиски и микробиолошки анализи на земените примероци; 
- Прибирање, контрола и обработка на податоци за здравствена состојба и 

здравствена заштита на населението и други податоци поврзани со здравствената 
дејност на Центарот; 

- Анализирање на состојбата од областа на здравствената заштита, утврдување на 
приоритетните здравствени проблеми и предлагање мерки за нивно решавање. 
Во извештајот се дадени видот на  задачите и активностите кои ги обавува, нивната 

содржина и обем, процентот на реализација на програмираните задачи и активности. 
Во 2013 год. Формирани се Совети за јавно здравје во сите општини кои се наоѓаат 

во регионот кој го покрива ЈЗУ Центар за јавно дравје Кочани. Во секој од формираните 
совети има представник доктор од ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани. Како институција 
за Превентивна здравствена заштита ја поздравуваме оваа Законска регулатива, затоа 
што придонесува за зголемување на соработката со Локалната самоуправа, а се со цел 
унапредување на здравствената заштита на населението. Тесната соработка со општините 
се остварува и преку Предлог – Програмите и Стручните мислења согласно Законот за 
заштита на населението од заразни заболувања кои ние како Центар за јавно здравје им 
ги доставуваме и извешаите со кои ги информираме за состојбата во однос на тие 
Програми. Функционира и советувалиште за одвикнување од пушење. 

Особен акцент како здравствена установа задолжена за превентивна здравствена 
заштита ставаме врз здравствено едукативната дејност со цел зголемување на 
здравствената култура и образование кај населението. Со таа цел организираме трибини, 
предавања, учествуваме во емисии во локалните медиуми на теми од здравството. 

Од финансиско правен аспект, ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани е институција која 
во своето работење и во 2021г, нема долгови и истите се плакаат во рокот на нивната 
доспеаност. 
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I  САНИТАРНО - ХИГИЕНСКА  ДЕЈНОСТ 
 

Санитарно-хигиенската дејност, во 2021 година, ги извршуваше следните задачи: 
Ø Мониторинг на објектите за водоснабдување и квалитетот на водите за пиење;  
Ø Следење на површинските води од здравствен аспект; 
Ø Следење на аероседиментот; 
Ø Следење на безбедноста на храната; 
Ø Следење на исхрана на населението како и заболувања и состојби кои се последица 

на несоодветна исхрана; 
Ø Следење на биолошкиот квалитет на исхрана на предучилишни деца и ученици во 

ученички домови во Р.М  
Ø Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца за рана 

детекција на прекурсори на ризици за појава на хронични незаразни заболувања. 
Ø Следење на квалитетот на болничката исхрана; 
Ø Надзор над воспитни и образовни објекти 
Ø Прегледи на вработени што подлежат на здравствен надзор; 
Ø Здравствено-воспитна активност во областа на хигиената и здравствената екологија. 

 
1. МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО 

Исполнувањето на овие задачи се одвиваше преку: 
1. Санитарно-хигиенски увиди над објектите за водоснабдување.  
2. Земање примероци вода за лабораториска анализа. 
3. Основно лабораториско следење на квалитет и здравствена исправност на примероците 

вода.  
4. Мислења за безбедноста на водата, со мерки за подобрување.  

Следењето е спроведено на 6 градски водоводи, 37 селски водоводи и 40 други извори на 
водоснабдување. 

 
Табела бр. 1 Следење на квалитет на вода за пиење според Националната годишна 

програма за јавно здравје 2020 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Стручни увиди 86 137 159% 
Земање мостри вода 444 456 102% 
Физ.хемиски анализи 444 456 102% 
Бактериолошки анализи 444 456 102% 
Стручни мислења 444 456 102% 
Извештаи 2 2 102 % 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела бр. 2 – Следење квалитет на вода за пиење согласно договори со ЈП и локални 
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водоводи 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Стручни увиди 39 60 153% 
Земање мостри вода 780 824 105% 
Физ.хемиски анализи 780 824 105% 
Бактериолошки анализи 780 824 105% 
Стручни мислења 780 824 105% 
Извештаи 2 2 100 % 
Информации 5 5 100% 

  
 
2. СЛЕДЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ОД ЗДРАВСТВЕН АСПЕКТ 

Површинските води што служат за водоснабдување, одгледување на риби, 
рекреативни цели или имаат одраз врз подземните води што се користат за водоснабдување, 
се во делокругот на загарантираните права и од интерес на јавното здравство. 

         Табела бр. 3 - Реализација на планот на следење на површинските води 
 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Стручен надзор 10 17 100% 
Земање примероци вода 32 26 81.2% 
Физ. хемиски анализи 32 26 81.2% 
Бактериолошки анализи 32 26 81.2% 
Стручни мислења 32 26 81.2% 
Извештаи 2 2 100% 

  
 

3.  СЛЕДЕЊЕ НА АЕРОСЕДИМЕНТ 
 

 Во 2021 година редовно е следењето на аероседимент, на 4 мерни места. 
Табела бр. 4  реализација на следењето на аероседиментот 
 

Вид на услуги План Остварено 
% на  

реализација 

Аероседимент - земање  48 45 100% 
Аероседимент  -анализи  48 45 100% 
Извештаи 4 4 100% 
Информација  1 1 100% 

 
Забелешка: Во Кочани, во текот на 2021 година од четири мерни места испитаните се 
45 примероци на аероседимент. Едно мерно место, во последниот квартал е 
отстрането бри изградба на улица. 
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4. СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА 
 

 Во 2021 година е опаднат бројот на испитани животни намирници. Основна причина е 
испитувањето на хемискиот квалитет на храната од животинско потекло во ветеринарниот 
институт.  
 
Табела бр. 5   Реализација на испитувањето на безбедноста на храната 
 

Вид на услуги  Остварено  
    
Физ. хемиски анализи  322  
Бактериолошки анализи  244  
Стручни мислења  566  
Информација  1  
Извештаи  1  

 
 
 
 
 
 
Табела бр. 6   Реализација на испитувањето на безбедноста на храната  наменета за 
одредени популациони групи 

Вид на услуги План Остварено  
Стручен надзор 20 19  
Физ. хемиски анализи 48 58  
Бактериолошки анализи 48 58  
Брисеви 80 75  
Стручни мислења 128 133  
Извештаи 4 4  
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5. СЛЕДЕЊЕ НА ИСХРАНАТА НА ПРЕДУЧИЛИШНИ И УЧИЛИШНИ 

ДЕЦА 
 

Табела  бр. 7   Преглед на испитувањето на исхраната на децата 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Стручни увиди 8 15 187% 
Извештаи 5 5 100% 
Земање на брисеви 60 50 83.3% 
Бактериолошки анализи на брисеви 60 50 83.3% 
Следење на дневни оброци 140 140 100% 

Биолошка вредност на оброците 140 140 100% 
 

Информации 28 28 100% 

 
 
 
 

6. СЛЕДЕЊЕ НА УХРАНЕТОСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 
 

Табела бр. 8  Реализација на следењето на ухранетоста 
 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Антропометриски мерења 732 
 

732 100% 

Пресметки на ухранетоста 732 732 100% 
Анализа на ухранетоста 4 4 100% 
Информација со ризик 4 4 100% 
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7. ИСПИТУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА ИСХРАНА 
 
Извршени се  четири сезонски испитувања на исхраната во Општа болница во Кочани.  
 
 
 
 
Табела бр. 9 Реализација на следењето на болничката исхрана 

 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Стручен надзор 4 4 100% 
Извештаи од увид 4 4 100% 
Снимање оброци 36 36 100% 
Анализа на оброци 36 36 100% 
Бактериолошка анализа 
на храна  

8 8 100% 

Брисеви 20 20 100% 
Информации 5 5 100% 

 
 
 
 
 
 

8.   НАДЗОР НАД ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ОБЈЕКТИ 
 
Табела бр. 10 Реализација на надзорот над училиштата и градинките 

 
 

Вид на услуги План Остварено % на  
реализација 

Стручни увиди 20 22 110% 
Извештаи  20 22 110% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА 
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НАДЗОР 
 

 
 
Табела бр.11  Прегледи на вработени што подлежат на надзор 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ ПОД ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР ЗА 2021 ГОДИНА 
Работни единици Потекло План Оствар. % 

Кочани Храна 1714 1779  
Здравство 520 491  
Настава 712 748  
Козметика 27 28  

Вкупно 2973 3046 102.4% 
Берово Храна 494 406  

Здравство 113 52  
Настава 167 228  
Козметика 14 34  

Вкупно 788 790 100% 
Виница Храна 1386 1263  

Здравство 118 134  
Настава 271 316  
Козметика 1 /  

Вкупно 1776 1713 96% 
Делчево Храна 524 372  

Здравство 142 76  
Настава 235 317  
Козметика 6 /  

Вкупно 907 765 84.3% 
Пехчево Храна 172 104  

Здравство 47 42  
Настава 79 77  
Козметика 2 2  

Вкупно 300 225 75% 
ЈЗУ ЦЈЗ Кочани  6747 6539 97% 

 
  
    

 
 

																												
II.     EPIDEMIOLO[KA DEJNOST	

	
  Vo tekot na 2021god. Epidemiolo{kata dejnost vo CJZ- Ko~ani gi sprovede slednite aktivnosti:  
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Ø Sledewe i prou~uvawe na epidemiolo{kata sostojba kako i re{avawe na epidemiolo{ki problemi 
povrzani so zaraznite bolesti, so izgotvuvawe procenka za epidemiolo{kata sostojba. Vo toj smisol se 
sledi dvi`eweto na zaraznite bolesti vo svetot, preku nedelniot izve{taj na zarazni bolesti od Svetska 
zdravstvena organizacija, kako i dvi`eweto na zaraznite bolesti vo R. Makedonija, preku mese~nite 
izve{tai od IJZ-Skopje, a na podra~jeto na na{iot Centar, od prijavite za zarazni bolesti od mati~nite 
ambulanti; 

Ø Sekojdnevno pribirawe, obrabotka i analiza na prijavite za zaraznite bolesti, koi se evidentiraat vo 
kniga za evidencija na zaraznite bolesti;  

Ø Nadzor na teren vo vrska so prijavuvaweto na zaraznite bolesti; 
Ø U~estvo i koordinirawe pri izgotvuvaweto na operativni programi za sproveduvawe na zadol`itelni 

imunizacii; 
Ø Za spre~uvawe na intrahospitalni infekcii sledeni se sanitarno-higienskite uslovi vo bolni~kite 

ustanovi; 
Ø Uvidi vo objekti za proizvedstvo, skladirawe i distribucija na hrana; 
Ø Epidemiolo{ki uvidi vo frizerski i berberski saloni i objekti za proizvodstvo i promet so kozmeti~ki 

sredstva; 
Ø Obrabotka na prijavi za nezaraznite bolesti koi podle`at na zadol`itelno prijavuvawe; 
Ø Vo sostav na profilakti~ki i protiv epidemiski merki sprovedena e dezinfekcija i dezinsekcija po 

epidemiolo{ki indikacii ili po barawe na stranki; 
Ø Predavawa vo u~ili{ta, lokalni mediumi, rabotni kolektivi i mesni zaednici; 
Ø Aktivnosti po programata za spre~uvawe na pojava i {irewe na HIV/SIDA i Bruceloza, vo regionot 

{to go pokriva Centarot. 
 
   1.  REALIZIRANA PROGRAMA ZA PREVENTIVNA ZDRAVSTENA     ZA[TITA NA NASELENIETO 

ZA 2021год.  
 
        Izvr{enite aktivnosti se prika`ani vo tabelite {to sledat: 
 
Tabela br. 11: Realizacija na Programata za preventivna zdravstvena za{tita za 2021год. 

Merki i aktivnosti Ko~ani Vinica Berovo Peh~evo Del~evo Vkupno 
 Pl iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz % 

1. Obraboteni prijavni 
karti~ki za zar. bolesti 

 166
8 

 515  506  106  600  3395  

2 Obraboteni  grupi 
prijavi na grip 

20 20 
 

20 20 20 20 20 20 20 20 100/
150

8 

100/ 
1508 

 

100 

3. Izzvr{ena kontrola 
nad prijavuvaweto na 

zaraznite bolesti vo 
zdrastveni ustanovi 

 13  11  10  10  12  56  

4. Izraboteni mese~ni 
bilteni so komentar za 

zarazni bolesti 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 60 60 100 

5. Registrirani epidemii  1          1  
6. Informacii i izve{tai 

pri zgolemen br. na 
prevzememeni merki 

 48  2      4   5  

7. Izraboteni programi i 
planovi za zadol`itelni 

imunizacii (3m. 6m i 
god) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 100 

8. Kontrola i stru~na 
pomo{ vo punktovite za 

imunizacija 

9 9 6 6 3 3 8 8 7 7 33 33 100 

9. Tri, {est mes. i 
godi{ni izve{tai za 
opfatot na zadol. 

imunizacija (ob, 3- 19 - 
60) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 100,
0 

10. Epidemiolo{ki uvid 
vo objekti 

a/ prehrambeni objekti 

 18 
 

4 

 11 
 

  3 

 9 
 

    2 

 9 
 
2 

 7 
 
     2 

 54 
 
       
13 
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B/vodosnabditelni 
objekti 

 1  1  1  1  1  5  

V/ predu~ili{ni i u~ili{ni 
ustanovi 

 4  3  3  3  2  15  

G/ zdarvstveni ustanovi  10  5  4  4  3  26  
D/ frizersko-berberski i 

kozmeti~ki saloni 
             

E/ proizvodstvo i 
promet na kozmeti~ki 

sredstva 

             

11. Br. na zemeni 
mostria, pod to~ka 

10a-10e 

 12  9  3  3  11  38  

12. Zemeni brisevi od 
rabotni povr{ini, pod 

to~ka 10a-10e 

 18  9  5  6  10  48 / 

13. Izvr{eni mikrobiol. 
analizi pod red. Br. 

11i12 

 90  54  24  27  66  261  

14. Zemeni mat. od 
vrab personal od 

to~.10a 

 10  6  6  8  15  45  

- grlo  2  2    2  5  11  
- nos  4  2  3  3  5  17  
-race  4  2  3  3  5  17  

- feces              
15. Izvr{eni mikrobiol. 
anal. pod red. Br. 14 

 30  18  18  24  45  135  

- grlo  6  6    6  15  33  
-nos  12  6  9  9  15  51  

- race  12    6  9  9  15  51  
- feces              

16. Zemen mat. za 
mikrobiol. anal. od lica 

koi rab. so voda za 
piewe 

 24  12    24    60  

- grlo  8  4    8    20  
- nos  8  4    8    20  

- race  8  4    8    20  
- feces              

16a Izvr{eni mikrobiol. 
anal. od zemeni mater. 

pod to~ka br. 16 

 72  36    72    180  

17. Zemen mater. za 
mikrobiol. anal. od 

vrab. vo predu~ili{nii 
u~ili{ni. ustan. 

 36  30    16  35  117  

- grlo  12  5    4  10  31  
- nos  12  10    4  10  36  

- race  12  10    4  10  36  
- feces    5    4  5  14  

17a, izvr{eni mikrobiol.   
anal. pod red. Br. 17 

 108  90    48  105  351  

18. Zemen mater. za 
mikrobiol. anal. od 

zdravstveni rabtnici 

 57  25  26  30  15  153  

- grlo  17  5      5  27  
- nos  20  10  13  15  5  63  

- race  20  10  13  15  5  63  
- feces              

18a. Izvr{. mikrobiol. 
anal. od zemeni mater. 

pod red. Br. 18 

 171  75  78  90  45  459  

19. Zemeni mater. za 
mikrobiol. anal. od lica 

koi pru`at frizer.-
berberska i kozmeti~. 

nega 

             

- grlo              
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- nos              
- race              

- feces              
19a. Izvr{eni mikrobiol. 

anal. pod red. Br. 19 
             

20. Zemen mater. za 
mikrobiol. anal. od 

vraboteni so kozmet. 
sred. 

             

- grlo              
- nos              

- race              
- feces              

20a. Izvr{eni mikrobiol. 
anal. pod to~. 20 

             

21. Sledewe na 
sanitary. hig, uslovi vo 

stacionarno-bolni~ki 
ustanovi 

 37 
 

 8  9  12 
 

 14  80  

22. Zemeni mat. za 
mikrobiol. anal. od 
bolni~ki ustanovi. 

 344  52  24  38  62  520  

23. Izvr{. mikrobiol. 
anal od to~. 22 

 103
2 

 156  72  114  186  1560  

24. Izgot. pismeni 
izve{. za najdena sos. i 

prevzemeni merki i 
dostaveni do zdr. 

ustanovi, sanitarna 
inspek 

 37  8  9  12  14  80  

25. Kontrola na 
kliconositel. kaj bolni i 

somnitelni 

 16  2      4  22  

- creven tifus              
- paratifus              

- bacilarna    dizenterija            1  
- salmonelozi  8  2  5  4  4  23  

26. Napraveni 
mikrobiol. anal. kaj lica 

od r.br.25 

 48  6      12  66  

- creven tifus              
- paratifus              

- baclarna dizenterija  3          3  
- salmonelozi  45  6      12  63  

27. Napraveni 
epidemiol. anketi 

 25  2      4  31  

- salmonelozi  11  2      2  15  
- alimentarni 
toksoinfekcii 

 4          4  

- dizenterija  1          1  
- enterokolitis vo 

epidemiska forma 
             

- HBS ag  2  2        4  
- skabies  4                    

4 
 

- ostanati zarazni   
bolesti 

       
1 

       
1 

                 
1 

 

28. Epidemiol. 
izviduvawawa 

nabquduvawa i dr. 
aktiv. pri pojava na zar. 

bolesti 

 15  7  3  2  3  30  

29. Izvr{eno DDD vo 
m-2 po epidemiolo{. 

indikacii i profilakti~ka 

 280
0 
 
 

980
0 

 100 
 
 
820 

 
 
 
 

 
 
   250 

 
 
 
 

 
 
    250 

                  
 
 

    
350 

 
 
 
 

2900 
 
 

11470 
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- dezinfekcija  950
0 

 530  200  250  200  9680  

- dezinsekcija   300  130      50  480  
- deratizacija  100

0 
 160  50    100  1310  

30. Kontrola na 
efikasnosta na izvr{. 

DDD 

 10  10      10  30  

31. Zdrav. vospitni 
aktivnosti 

 14  7  2  2    25  

- mesni zaednici              
- rab. kolektivi              

- gradinki i u~ili{ta  1  2  2  2    7  
- javni glasila  i lokalen  

pe~at 
 9 

4 
 5                

14 
          
4 

 

32. Z morbili i polio              
33. Napraveni epidem. 
anketi za zaboleni lica 

od zar. bolesti protiv 
koi se sproved zadol. 

imunizacija 

 8  2        10  

- difterija              
- pertusis              
- tetanus              
- rubeola              
- morbili  8  2        10  
- parotit              

- polio              
- TBC              

34. Zadol. mikrobiol. 
ispituv. kaj zaboleni od: 

                      

- detska paraliza               
- difterija              
- pertusis              
- rubeola kaj bremeni              
- konginitalna rubeola              
- morbili                           
35. Izvr{ena 
hemioprofilaksa na lica 
koi patuvat vo zemji 
kade postoi endemija ili 
epidemija na malarija 

             

36. Lica staveni pod 
nadzor 

             

- zemena gusta kapka              
- periferna razmaska              
37. Zdrav. nadzor nad 
lica koi se vra}at od 
zemji kade ima 
endemija ili epidem na 
kolera 

             
 
 
 
 
 
 

38. Izvr. epidem. ispit. 
vo vrska so virusen 

hepatit 

 72  2        74  

39. Zemeni mater. za 
lab. dijag. na virusen 

hepatit 

 72  2        74  

40. Zemeni mater. za 
dr. mikrobiol. i 
virusolo{. ispit. 

 7  4      5  16  

41. Istra`uvawe na 
kliconositeli 

 18  6      7  31  

42. Izrab. na tromes. 
izve{tai za dvi`ewe na 

zar. bolesti 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 100 
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43. Pregled na lica 
kasnati od `ivotni 

 5  1  2      8  

44, Nedelni izve{tai za 
AFP 

52 52         52 52 100 

45. Izgotveni {estmes. 
izve{tai za zar. bol. po 

pol i vozrast 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 100 

46. Godi{. izve{taj za 
dvi`ewe na zar. bol. po 

pol i vozrast 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 100 

47. Mese~ni izve{. Za 
dvi`ewe na zarazni 

bolesti 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 100 

48. Vakcinacii po 
epidem. indikacii 

             

 - Sezonski grip  82  20  12  4  9  122  
- Hepatit B  29  6      14  49  
- Tetanus              

- Tifus abdominalis              
               HPV vakc.              

MRP vakc.              
49. Zemeni mater. za 

mikrobiol. dijagnoza 
             

50. Zemeni serumi za 
virusolo{. dijagnoza 

 10        10  22  

 
 
 
 
 
Godi{en izve{taj za 2021 god. za merki i aktivnosti za suzbivawe na Bruceloza 

 
Red. 
broj 

 
Vidna aktivnost 

Ko~ani Vinica 
 

Berovo 
 

Peh~evo Del~evo Vkupno 

Pl iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz Pl iz % 
1 Vkupen broj na 

zaboleni lica  
             

2 Broj na 
somnitelni lica 

             

3 Naselbi staveni 
 pod epid. 
 nadzor 

             

4 Napraveni 
poseti vo 
 naseleni 
mesta 

1 1 1 1     1 1 3 3 100 

5 Anketirani 
 domakinstva 

             

6 Anketirani 
 lica-selo 

             

7 Klini~ki 
 pregledani lica 

 16  9  8  10  18  61  

8 Serolo{ki 
pregledani lica 

 16  9  8  10  18  61  

9 Vkupno 
pregledani 
serumi 

 16  9  8  10  18  61  

10 Kolku serumi od 
pregledanite se + 

             

11 Hospitalizira-ni 
lica 
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Vo  tekot  na  2021 godina aktivnostite  po  odnos na spre~uvawe i  suzbivawe na  
brucelozata vo  celost se  izvr{eni. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

12 
Terenski uvid i 
zdravstven nadzor 
vo veterinarni 
stanici, 
klanici,mlekari 

 

2 2 1 1       3 
 

3 
 

100 
 

 
br 

 
Vidna aktivnost 

Ko~ani Vinica 
 

Berovo 
 

Peh~evo Del~evo Vkupno 

Pl iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz Pl Iz Pl iz % 
1 Nadzor na somnitelni 

lica 
i narkomani i lica so 
odnesuvawe 

             

2 Epidemiolo{ka 
anketa HIV 

pozitiven i zabolen 
od SIDA 

             

3 Predavawa vo 
u~ili{ta i  

rabotni i drugi 
organizacii 

 2  2  1  1 1 1  7  

4 Izvedeni 
predavawa 

 preku lokalnite TV. 
stanici 

  1 1          

5 Izvedeni 
predavawa preku 

lokalnite radio 
stanici 

             

6 Sovetuvawa vo 
grupi 

   1        1  

7 Napraveni 
tromese~ni 
izve{tai za 

izvr{enite merki i 
aktivnosti za O.E. i 

za regionot 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 100 

8 .[estomese~ni i 
godi{ni  izve{tai za 

izvr{enite merki i  
aktivnosti za O.E. i 

za regionot 
so procent za 

izvr{uvawe 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 100 
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                                  Godi{en izve{taj za 2021godina za HIV/SIDA 
 

                 Pod to~ka 10. se prika`ani licata koi se sovetuvani i testirani vo sovetovali{teto za DDST  i onie koi se testirani po epidemiolo{ki i 
medicinski indikacii. 

  
Реализирани активности од ,,Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2021 
година,, (“Службен весник на Република Македонија“,бр.9/19) за  2021 година во ЦЈЗ-КОЧАНИ; REGION 

 

Цел 1. Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот на следење на заразни болести 
Мерка 1.1. Собирање, обработка и анализа на пријави за заразни  заболувања и пријави за 
изолиран/докажан микробиолошки причинител на заразна болест и активности по НПЈЗ 
Индикатори   

Секојдневно прибирање и анализирање на индивидуални пријави за заразни 
болести во електронски систем и соодветни книги за евиденција 

 3395 

Обработка на пријави за изолиран-докажан причинител на заразна болест во 
електронски систем за евиденција и соодветни книги за евиденција 

 17 

Во зависност од епидемиолошката ситуација, во сите ЦЈЗ и нивни ПЕ се 
изготвуваат епидемиолошки анкети и истите навремено се доставуваат до ИЈЗ 

 3181 

Спроведување на теренски увиди во клиничките установи и кај матичните 
доктори, за контрола на пријавување и евиденција на заразни заболувања и 
микробиолошки докажани причинители на заразни болести 

 46 

Број на изготвени месечни извештаи доставени до ИЈЗ (заразни болести)  70 

Изготвување и доставување до ИЈЗ на годишни извештаи за движењето на 
акутните заразни заболувања по пол, возраст и месец на заболувањето и по 
извештајни единици во републиката  

 9 

Изготвување на тримесечни извештаи за реализација на Националната Програма 
за јавно здравје од страна на ЦЈЗ/ПЕ во Р. Македонија 

 20 

Изготвување на годишен извештај за реализација на Националната Програма за 
јавно здравје од страна на ЦЈЗ/ПЕ во Р. Македонија (доставен до ИЈЗ и МЗ) 

 5 

Изготвување на Предлог Програма за јавно здравје на РМ за 2020 година  5 

Merka 1.2. 

Индикатори   
Обука на корисниците за употреба на системот во сите ЦЈЗ/ПЕ   

Пилотирање на системот на ниво на ЦЈЗ/ПЕ   

Merka 1.3. 
Индикатори   

Теренски увид и извештај до ИЈЗ за резултатите, причинителот и преземените 
мерки за сузбивање на заболувањето по извршениот увид од страна на ЦЈЗ/ПЕ 

  

Изработување на неделни извештаи за АЛЕРТ системот на ниво на ЦЈЗ  260 

Cel 2 zadolжitelna imunizacija 

Merka2.1. 
Индикатори   

9 Izrabotka na 
Programa za 
spre~uvawe i 
suzbivawe na 

SIDAod strana na 
Epidemiolo{kata       

dejnost na regionot 
na ZZZ- Ko~ani so 

finansova   
presmetka 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 100 

10 Pregled na  SIDA  
test                       

 275  58  62  54  123  572  
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Теренски увиди за контрола на студен синџир и опфат во вакцинални пунктови и 
породилишта  

 30 

Спроведување на медиумска локална кампања (активности) за придобивките од 
имунизацијата кај населението 

 5 

Пребарување на невакцинирани лица и организирање на активности за нивна 
вакцинација 

  

Теренски увид и изготвување на информација по пријава за поствакцинална 
несакана реакција 

  

Изготвување на квартални табеларни извештаи за вакцинален опфат по ЦЈЗ/ПЕ, 
по видови вакцини и ревакцини 

 20 

Изготвување на шестмесечни табеларни извештаи за вакцинален опфат по 
ЦЈЗ/ПЕ, по видови вакцини и ревакцини 

    

Изготвување на годишен извештај за спроведената имунизација за 2018 година 
во ЦЈЗ/ПЕ, со опфат одделно за секоја вакцина/ревакцина 

   5 

Мерка 2.2 Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Прибирање и обработка на неделни извештаи за АФП од болниците   208 

ЦЈЗ/ПЕ ќе изврши увид во вакциналните пунктови за проверка на опфатот со 
вакцина против полио од блиските контакти на АФП случајот - деца на возраст до 
15 години зема материјал за вирусолошко испитување 

  

Мерка 2.3 Елиминација на мали сипаници и рубеола во Р. Македонија 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Континуирано следење на вакцинацијата со МРП вакцината    

Изработка на епидемиолошки анкети за секој случај на мали сипаници и/или 
рубеола, и земање биолошки и навремено доставување до ИЈЗ 

    

При сомневање за појава на епидемија, се прави епидемиолошки увид на терен 
и се изготвува информација и се информира МЗ/ИЈЗ 

    

Организирање на кампања на ниво на ЦЈЗ/ПЕ за подигање на свеста на 
родителите за безбедноста и бенефитите на МРП вакцината 

  

ЦЕЛ 3 Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и 
вода 
Мерка 3.1 Зајакнување на капацитетите здравствениот систем за дијагностика на 
причинителите и утврдување ризик фактори при зголемен број (кластер) или епидемии од 
заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Детекција и анализа на потенцијални кластери    6 

Вршење на теренски увид при зголемен број на заболени од заболувања кои се 
пренесуваат преку храна и вода и изготвени информации со предлог мерки 

   9 

Број на земени материјали за потврда, а по потреба и за конфирмација на 
причинителот во микробиолошките лаборатории на ИЈЗ 

   8 

Следење на бацилоносителството врз основа на законските прописи, на лица кои 
прележале цревен тифус, паратифус, бациларна дизентерија и салмонелоза при 
што ќе бидат направени епидемиолошки анкети  и лабораториски испитувања 

   9 

ЦЕЛ 4 Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции 
и антимикробната резистенција 

Мерка 4.1 Рано откривање и контрола на болнички стекнати инфекции 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Спроведување на епидемиолошки увиди (програмски и по индикации) на 
територијата на секој ЦЈЗ за следење на болнички стекнатите инфекции и 
изработка на информации 

 95 

Земање материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на 
моменталната состојба 

                              653 
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Докажување на резистенција на микроорганизмите кон антимикробните 
средства од пациенти со болнички стекната инфекција во лабораториите на 
ЦЈЗ/ПЕ. Водење на соодветна датабаза и навремено испраќање до ИЈЗ 

  

Изготвување на квартални извештаи за спречување и сузбивање на болнички 
стекнати инфекции и за спроведените мерки и активности 

 16 

Изготвување на Годишен Извештај за спречување и сузбивање на болнички 
стекнати инфекции и за спроведените мерки и активности 

   5 

ЦЕЛ 5  Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции 

Мерка 5.1 Превенција на  хепатитис Б и Ц на подрачјето на ЦЈЗ/ПЕ 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Обработка на пријави, направени теренски увиди и изготвување на 
епидемиолошка анкета за пријавени случаи на вирусен хепатит Б или Ц 

  2 

Водење на евиденција за секое носителство или хронична болест од овие 
хепатити и достава на истите до ИЈЗ 

    

Водење на годишна евиденција за вкупен број на тестирани лица за хепатит Б и 
Ц на територијата која ја покрива ЦЈЗ (позитивни и негативни) – шестмесечен 
извештај 

    

Мерка 5.2  Подобрување на системот за надзор над сексуално преносливи инфекции 
Навремено доставување на пријава и анкета до ИЈЗ, за секој случај на СПИ на 
територија на ЦЈЗ/ПЕ 

    

ЦЕЛ 6  Намалување на оптоварувањето со зоонози и вектор-преносливи инфекции 

Мерка 6.1  Подобрување на систем за надзор и контрола на зоонози и вектор преносливи 
заболувања во Република Македонија 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Спроведување и контрола на дезинсекција против комарци на територијата на 
РМ (по општини), согласно Акциониот план за превенција од ВПБ - Информации 
за спроведена дезинсекција 

  32 

Подготовка на Oперативни планови за ДДД на ниво на локална самоуправа    6 
Задолжително теренско истражување при пријавен случај на зоонози и ВПБ. 
Обезбедување на материјал за лабораториска дијагностика на случаи на зоонози 
и вектор преносливи заболувања. Доставување на пријава, епидемиолошка 
анкета до ИЈЗ. Изготвување на информација и навремено известување на ИЈЗ 
и/или други надлежни институции за појава на случај и теренско истражување 

    

Дезинфекција по епидемиолошки индикации по м2   56775M2 

Дератизација по епидемиолошки индикации по мамец    478 

Дезинсекција по епидемиолошки индикации     226 

Број на земени материјали за лабораториска дијагноза од случаи и патници кои 
се враќаат од земји со ендемска маларија. 

  

ЦЕЛ 7 Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца 
Мерка 7.1  Зајакнување на системот за надзор и одговор кон заболувања слични на грип и акутни 
респираторни инфекции 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

ЦЈЗ/ПЕ во сезоната на грип континуирано ќе вршат прибирање и обработка на 
индивидуални и групни пријави за грип на ниво на ЦЈЗ/ПЕ 

  1577 

Број на доставени биолошки материјали до лабораторијата на ИЈЗ    165 

Број на доставени неделни групни пријави до ИЈЗ     670 

Број на набавени и аплицирани вакцини против сезонски грип.    700 
Број на неделни извештаи за спроведена вакцинација на подрачје на ЦЈЗ/ПЕ до 
ИЈЗ 

  20 
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Мерка 7.2  Зајакнување на системот за надзор над сериозни акутни респираторни инфекции 
(САРИ) 
Индикатори Квартална цел Реализирано 
Следење на појава на сериозни респираторни инфекции (САРИ) на ниво на 
ЦЈЗ/ПЕ. 

    

Навремено пријавување на САРИ до ИЈЗ.     

Теренски увид во болницата каде е регистриран САРИ случајот.     
Извештај од теренскиот увид   

ЦЕЛ 9 Систем за следење и одговор кон појава на нови и заразни болести кои повторно се јавуваат 

Мерка 9.1  Воспоставување на систем за надзор кон нови заразни болести кои повторно се 
појавуваат 
Индикатори Квартална цел Реализирано 
ЦЈЗ/ПЕ ќе изврши епидемиолошки теренски увиди при појава на случаи на нови 
заболувања или заболувања кои повторно се појавуваат и ќе достави 
информација до ИЈЗ и ќе обезбеди материјал за лабораториско испитување и по 
потреба ќе го достави до ИЈЗ 

  24  

По потреба во соработка со ИЈЗ ќе се изготват информации за населението, 
упатства за работа на здравствени установи и друг информативен материјал     

ЦЕЛ 10   Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби 

ЦЕЛ 10   Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Воведен систем за приправност на ниво на ИЈЗ/ЦЈЗ со ажурирани контакти.   4  
Вршење на епидемиолошки истражувања, согласно протокол за истражување на 
епидемии и брза реакција во кризни состојби и земање на материјал за 
лабораториско докажување/потврдување на причинителот. Изготвување на 
информации и доставување до ИЈЗ, МЗ, АХВ и ДСЗИ 

 16 

Изработка и доставување на Пријави и Одјави за епидемии на заразна болест од 
ЦЈЗ/ПЕ  до ИЈЗ 

  

Здравствено-воспитна и едукативна дејност и публикации 
Индикатори Квартална цел Реализирано 

Стручна подготовка на соодветен информативно-едукативен материјал - 
брошури, летоци, постери, публикации за заразни заболувања, наменети за 
широката јавност и за здравствени работници 

 22 

Настапи/написи/интервјуа во средствата за јавно информирање (ТВ, весници, 
списанија), со цел едукација и информирање на пошироката јавност  9 
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	III Микробиологија 
 
 Вкупен број на  услуги извршени во микробиологија се 22881	 . Во оваа бројка не влегуват 7238	 

земени брисеви  од Ковид пациенти  со што стигнуваме до 30119  пациенти годишно кое претставува  
надпросек за нашиот завод  
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IV СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА 
СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО 
 
          Врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствена статистика, 
Програмата за статистичко истражување од интерес на Република Северна Македонија, 
Законот за евиденциите од областа на здравството и други прописи како и Националната 
годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2021 година, 
социјално-медицинската дејност ја следи здравствената состојба на населението, 
системот и организација на здравствена заштита, ќе планира, програмира, прибира, 
обработува, анализира и евалуира податоци од здравствентата статистика, ќе учествува 
во изготвувањето и спроведувањето на посебни програми и акциони планови од 
здравствената дејност и ќе се предлага мерки за решавање на здравствените проблеми 
на населението, утврдувајќи ги протоа приоритетите за задоволување на потребите и 
подобрување на здравствентата состојба на населението на подрачјето што го покрива 
ЈЗУ ЦЈЗ Кочани. 
По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски внес на обработените 
податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и 
диспанзерските дејности, ќе се подготват извештаи, анализи и информации кои содржат 
податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи на подрајчето пто го 
покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, кадарот вработен во амбулантно-поликлиничката и болничката 
дејност, како и информации за утврдени заболувања и состојби. 

Социјално-медицинската дејност при ЈЗУ ЦЈЗ Кочани  се спроведува преку: 

 

I. Статистичка обработка на здравствени податоци, публикација и 
едукација 

II. Промоција на здравје и изработка на програмски задачи 
 

Активностите  се извршуваат со моментално постоечкиот кадар: 
 
- 1 доктор пo општа медицина (на специјализација ,,Социјална медицина и 
јавно здравје“) 
- 1 дипломиран медицински лаборант – статистичар и  
- 1 здравствен техничар – биотехничар 
 
 
 
 
 

I. СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА ЗДРАВСТЕНИ ПОДАТОЦИ, ПУБЛИКАЦИЈА 
И ЕДУКАЦИЈА 
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Прв квартал 2021 година 

 

1.1. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени 
заболувања за IV тромесечие 2020 година  

 
1.2. Изготвување на полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени 

заболувања и состојби за II полугодие 2020 година  
     1.3. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес и обработка на податоци од годишни збирни извештаи за кадар од 
здравствените установи за 2020 година  

 

Втор квартал 2021 година 

     1.4. Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес 
и обработка на податоците за збирните извештаи за кадар и посети од I тромесечие 
2021 година  

Трет квартал 2021 година 

     1.5. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес и обработка на податоците од збирните извештаи за кадар, посети и 
утврдени заболувања за II тромесечие 2021 година  
    1.6. Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања 
и состојби за I полугодие 2021 година  

 

Четврти квартал 2021 година 
 
 

1.7. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес и обработка на податоците од збирните извештаи за кадар, посети и 
утврдени заболувања за III  тромесечие 2021 година  
1.8. Прибирање, вршење на логичка и математичка контрола на податоците од 
индивидуални извештаи за декември 2019 година и јануари-ноември 2021 година, 
компјутерски внес и обработка на податоците (континуирано) 
 
1.9 Стручно - методолошки увиди во здравствени организации и анкетни истражувања 
кои ќе се однесуваат на квалитетот на ЗЗ и задоволствата на здравствените работници 
и пациентите   

(по 1 увид квартално континуирано) 
 
2. Изготвување на публикација” Збирен извештај за вработен кадар во здравствените 
установи за 2020 година” (мај 2021 година) 
 
 

Табела бр.1 

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ  Број на збирни извештаи кои ги доставуваат 
ЗУ во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани 

 ВКУПНО Прв 
квартал 

Втор 
квартал 

Трет 
квартал 

Четврт 
квартал 

Извештај на службата 
за општа медицина 
образец           (3-01-
60) 

1024 298 292 214 220 
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Извештај на 
специјалистичките 
служби образец (3-01-
60) 
 

 
 

318 

 
 

80 
 
 

 
 

80 

 
 

78 

 
 

80 

Извештај на службата 
за здравствена заштита 
на деца (образец 3-03-
60) 
 

 
 

520 

 
 

154 

 
 

150 

 
 

100 

 
 

116 

Извештај на службата 
за здравствена заштита 
на училишни деца и 
младина  
(образец 3-04-60) 

 
 

572 

 
 

158 

 
 

156 

 
 

134 

 
 

124 

Извештај на службата 
за здравствена заштита 
на жени (образец 3-05-
60) 

156 40 40 40 36 

Извештај на службата 
за рехабилитација  
(образец 3-08-60) 

12 2 2 4 4 

Извештај на службата 
за заштита и лекување 
на устата и забите 
(образец 3-09-60) 

 
1425 

 
370 

 
370 

 
333 

 
352 

Извештај на службата 
за трансфузија 
 (образец 3-10-60) 

8 2 2 2 2 

Извештај за 
лаборатории        
 
 (образец 3-14-60) 
 

 
 

80 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

Извештај на службата 
за поливалентна 
патронажа               
(образец 3-17-60) 

24 6 6 6 6 

Извештај на службата 
за болничко - 
стационарно лекување             
(образец 3-21-60) 
 
 
 

8 2 2 2 2 

Извeштај за 
организационата 
структура и кадарот во 
областа на здравството  
(образец 3-00-60) 

 
 

209 

 
 

209 

   

Вкупно 4356 1341 1120 933 962 
 

Табела бр.2 
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ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ  Број на  збирни извештаи од ЗУ што се 
изготвуваат во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани во 2021 година 

 Вкупно  Прв 
квартал 

Втор 
квартал 

Трет 
квартал 

Четврт 
квартал 

Извештај на службата за 
општа медицина  
образец (3-01-60) 

116 58  58  

Извештај на 
специјалистичките 
служби образец (3-01s-
60) 

 
40 
 

 
16 

  
24 

 

Извештај на службата за 
здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60) 
 

 
84 

 
44 

 
 

 
40 

 

Извештај на службата за 
здравствена заштита на 
училишни деца и 
младина  
(образец 3-04-60) 
 

 
 

68 

 
 

40 

 
 
 

 
 

28 

 

Извештај на службата за 
здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60) 

44 20  24  

Извештај на службата за 
рехабилитација  
(образец 3-08-60) 

4 2  2  

Извештај на службата за 
заштита и лекување на 
устата и забите (образец 
3-09-60) 

 
90 

 
46 

 
 

 
44 

 

Извештај на службата за 
трансфузија 
 (образец 3-10-60) 

4 2  2  

Извештај за 
лаборатории (образец 3-
14-60) 
 

 
19 

 
10 
 

 
 

 
9 

 

 Извештај на службата 
за поливалентна 
патронажа (образец 3-
17-60) 

12 6  6  

Извештај на службата за 
болничко - стационарно 
лекување (образец 3-
21-60) 

2 1  1  

 
Извешај за 
организационата 
структура и кадарот во 
областа на здравството  
(образец 3-00-60) 

 
209 

 
209 
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Вкупно 
 

 
692 

 
454 

 
 

 
238 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Табела бр.3 

Прибирање, контрола и 
внес на индивидуални 
извештајни обрасци 

Вкупно Прв 
квартал 

Втор 
квартал 

Трет 
квартал 

Четврт 
квартал 

Извештај за 
стационарно лекувано 
лице 

2904 698 723 753 730 

Пријави за породување 163 35 44 49 35 
Пријави за абортус 72 16 14 29 13 
Вкупно 3139 749 781 831 778 

 

     Табела 
бр.4 

 
 
Прибирање, контрола 
и евидентирање на 
хронични незаразни 
болести 

 
 

Вкупно 

 
 
Прв 

квартал 

 
 

Втор 
квартал 

 
 

Трет 
квартал 

 
 

Четврт 
квартал 

Пријава на малигна 
неоплазма - обр.бр.3-
35-86 

742 372 224 64 82 

Индивидуален 
извештај за шеќерна 
болест - обр.бр.МЗС - 
02 

6453 3305 936 1616 596 

Индивидулен извештај  
за исхемична болест 
на срцето - 
обр.бр.МЗС - 03 

505 256 217 18 14 

Инвидуален извештај 
за бубрежна 
инсуфициенција - обр. 
бр. МЗС - 04 

168 48 50 45 25 

Индивидуален 
извештај за психози 
 обр. бр. МЗС - 05 

331 212 66 44 9 

Индивидуален 
извештај за 
алкохолизам и други 
зависности - 
обр.бр.МЗС - 06 

96 20 21 40 15 
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Пријава на 
професионална болест 
и на лице заболено 
или оштетено од 
професионална болест 
обр.бр. МЗС 3-36-86 

/ / / / / 

Индивидуален 
извештај за ревматска 
трeска  
обр. бр. МЗС -  08 

/ / / / / 

Индивидуален 
извештај  за 
интоксикација  
обр.бр. МЗС - 09 

/ / / / / 

Индивидуален 
извештај за 
сообраќајна траума - 
обр.бр. МЗС-10 

134 18 40 43 33 

Вкупно 
 8429 4231 1554 1870 774 

 
 

II. ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ И ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ 
 

 
2.1 План за работа за 2021 според Националната годишна програма за Јавно здравје 
за 2021 година  

15.01.2021 (I квартал) 
 
2.2 Годишен извештај за евалуација на Националната програма за јавно здравје за 
2020 година 

15.01.2021 година (I квартал) 
          

2.3 Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет во 2020 година за 
подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани 

септември 2021 година (III квартал) 

 

2.4 Извештај за здравјето на населението во 2020 година на подрачјето што го 
покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани  

декември 2021 година (IV квартал) 

 

2.5 Анализа за искористеност на болничките капацитети во здравствените установи 
во 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани 

јуни 2021 година (II квартал) 

 

2.6 Анализа на болнички морбидитет и морталитет во 2020 година на подрачјето што 
го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани 

јуни 2021 година (II квартал) 
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2.7 Информација за состојбите со Болестите на дигестивен систем на подрачјето што 
го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани во 2020 година 

јуни 2021 година (II квартал) 

 

2.8 Информација за една вулнерабилна група –ЦЈЗ Кочани “Доенчиња (2020 
година)” 

септември 2021 година (III квартал) 

 
 
 

Спроведување на здравствена едукација 
 

Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања на целни 
групи. Здравствено-воспитна активност на ниво на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани е со координиран 
пристап со единиците на локалната самоуправа и насочен кон предучилишни и 
училишни установи, здравствени установи, претпријатија, здруженија и јавни гласила. 
Едукативните содржини ќе бидат точно дефинирани во работниот план за место, 
количина, време и опфатена популација на следните теми:  

 
• Превенција на акутни и хронични незаразни болести 
• Исхрана и здравје – здрави училишни оброци и здравствен ризик од 
неправилна исхрана 

• Здравствен бенефит од спроведување на редовна физичка активност 
• Активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен 
период. 
 

 
 
 
Предвидени активности во делот промоција и здравствена едукација во склоп 

на  Националната програма за здравје во 2021 
 
 

 
Број на отпечатен и дистрибуиран промотивен материјал 

-100 брошури за Светски ден за малигни заболувања 
-100 брошури за Светски ден на менталното здравје 
-100 брошури за Светски ден на срцето 
-100 брошури за Светски ден на дијабетесот 
-100 брошури за Светски ден за борба против СИДА 
-100 брошури за Интернационален ден на стари лица 
-100 брошури за Сексуално здравје во период на пандемија 
-100 брошури за Ноември-месец на машкото здравје 
-100 брошури за Последици од прекумернаупотреба на    интернетот за време 
на пандемија 

 
квартално 

Индикатор: доставена брошура 
      

Број на поставени инфорамции на web страна 
           -прв квартал - 2 
           -втор квартал - 2 
           -трет квартал - 1 
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           -четврти квартал - 4 
 

 
 

Одбележувања на светски денови или недели (online во зависност од 
состојбата со пандемијата со Covid-19) 

 
Светски ден на малигни заболувања – I квартал 
Светски ден за борба против туберкулоза - I квартал 
Светски ден на здравјето - II квартал 
Светски ден на борба против пушењето - II квартал 
Светски ден на срцето – III квартал 
Светски ден за борба против дијабетот – IV квартал 
Светски ден на борба против СИДА - IV квартал 
Светски ден на ментално здравје –IV квартал 
Интернационален ден на стари лица –IV квартал 
 

 
квартално 

Индикатор: извештај за број на реализирани одбележувања 
 
 
 
 
 
Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје 

 
Како дел од активностите согласно Стратегијата за сексуално и репродуктивно 

здравје на РСМ во рамките на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани  функционира советувалиштето за 
сексуално и репродуктивно здравје каде младите и адолесцентите добиваат бесплатни 
совети, кондоми и орални контрацептивни средства се спроведуваат доброволни ХИВ 
тестирања. 

 
 
Советувалиште за одвикнување од пушење 

 
 Се спроведуваат активности согласно оваа програма и акциониот план за 

превенција на штетни ефекти од пушењето.  
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 Биланс на успех за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021  година 
                                                   
  
Ред.бр Конто                     Позиција         Износ 
  РАСХОДИ 

1.Тековни расходи 
 
43.750.379 

     а)Плати и Надоместоци 27.094.792 
1. 401 Плати и додатоци 18.465.581 

2. 402 Придонеси за социјално осигурување  7.154.013 

3. 404 Надоместоци  1.475.198 

  б)Стоки и Услуги    16.655.587 

4. 420 Патни и дневни расходи   77.667 

5. 421 Комунални услуги,греење,комуникација 
           и транспорт 

 2.200.835 

6. 423 Материјали и ситен инвентар  10.916.778 

7. 424 Поправки и тековно одржување     737.736 

8. 425 Договорни услуги   1.507.484 

9. 426 Други тековни расходи   1.097.131 

10. 464 Разни Трансфери     112.598 

11. 465 Исплати по извршни исправи               5.358 
  2.Капитални расходи         3.131.680 
12. 480  Купување на опрема и машини          2.863.339 
 481 Градежни Објекти             268.341 
  ВКУПНО РАСХОДИ       46.882.059 
  Парични	средства	на	жиро	с/ка	и	

благајна 
 

     179.944 

  ПРИХОДИ 
2.Неданочни приходи 

      
     16.227.983 

14. 723 Такси и надоместоци        13.740.383 
15. 725 Други неданочни приходи          2.487.600 
  4.Трансфери и Донации         30.834.020 

16. 741 Трансфери од други нивоа на власт       30.834.020 
  ВКУПНО ПРИХОДИ        47.062.003 
17.  Просечен број на вработени врз основа 

         на часови на работа  
 
               41 

 
 
 
 
 
 
                                                                      Директор  
                                                     Дипл. Инг Гоце Серафимов 
 
	


