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,Комисијата за заразни болести на состанокот одржан на ден 
12.04.2011 година ги донесе следните 

 
З А К Л У Ч О Ц И 

 
1. Да се прогласи епидемија на морбили на целата 

територија на Република Македонија земајќи во предвид 
високиот морбидитет кој е 3000 пати поголем во однос на 
регистрираниот морбидитет за последните години , 
зафатеноста на 2/3 од територијата на дражавата  на која 
живее повеќе  од 50% од населението,акко и високата 
контагиозност и можоноста за понатамошно ширење. 

2. Да се вакцинираат на територијата на целата држава. 
сите лица на возраст од 6 месеци до  12 месеци  ,а 
доколку не се вакцинирани или не се потполни 
вакцинирани и  сите лица на возраст од 13 месеци до 40 
години .  

3. Доследно и енергично да се спроведуваат досега 
донесените наредби на министерот за здравство 

4. Да се финализираат и достават Министерство за 
здравство  деталните оперативни планови и истите 
доследно да се спроведуваат согласно планираната 
динамика . 

5. Да се ангажираат дополнително здравствени работници и 
здравствени соработници од сите нивоа на здравствена 
заштита согласно пројавените потребите .  

6. Да се стават на располагање дополнителни моторни 
возила ссо возачи од ЦУК ,ДЗС ,Црвен крст и невладини 
организации. 

7. Да се зајакнат општите профилактички мерки за 
дезинфекција и проветрување во сите здравствени 
установи и воспитно образовни институции. 

8. Да се активираат комисиите за интрахоспитални 
инфекции на ниво на сите здравствени  установи со цел 
интензивирање и доследна примена на мерки за 
спречување на  ширење зболувањето . 

9. Се ограничуваат посети на пациенти во  стационарни 
здравствени  установи во точно определен  термин за 
посета и со приемна на противепидемиски заштитни 
средства  во РМ. 

 
10. На инфективните одделенија во РМ ,Клиника за 

инфективни болести фебрилни состојби Скопје и Градска 
општа болница 8 ми Сепетмври  , да се обезбеди доколку 
има можност ординација за преглед со посебен влез за 
прием на пациенти сомнителни на морбили и со исип. 

11. Директорите на здравствените домови во РМ во 
координација со матичните лекари , да  обезбедат 
ординација прием и преглед  на пациенти сомнителни на 
морбили и со исип ,со цел непречена и навремено 
пружање здравствена заштита на заболените и  
ограничување на ширење на заболувањето (за 
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здравствен дом Скопје во петте поликлиники). 
12. Да се врши дневно (телефонско и со пријава ) известува 

заљ забиолени или сомнителни случаи на морбили од 
страна на здравствените работници. 

13. Матичните лекари да не се ограничуваат со 
дополнителни лабораториски испитувања при издавање 
на боледувања  за заболени од морбили. 

14. Матичните лекари да не се ограничуваат со број на упати 
и рецепти за пациенти  заболени од морбили за  време на 
епидемијата. 

15. Сите заболени и сомнителни на морбили да се изолираат 
во домашни услови по препорака на лекар. 

16. Да се обезбедат дополнителни финансиски средства од 
Владата на РМ за успешно спроведување на 
активностите и препорачаните против епидемиски мерки 
согласно оперативните планови и препораките на 
комисијата за  заразни болести . 

 
 

 
 
Записникот го изработи:   
Д-р Сузана Маневска 
спец.епидемиолог 
 
  
 
                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 

                                                          Проф.д-р Звонко Миленковиќ 
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