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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

248. 

Врз основа на член 128-a од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија― 

бр.43/14, 33/15, 98/15 и 6/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2018 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКАТА  

ПОЛИЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2018 година изнесува 76,8 денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година. 

 

Бр. 44-8368/1-17 Претседател на Владата 

30 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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249. 

Врз основа на член 68 од Законот за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија― бр.43/14, 

33/15, 98/15 и 6/16), Владата на Република Македонија 

на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на 

судските службеници за 2018 година изнесува 76,8 де-

нари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија―, а ќе се применува од 1 јануари 2018 го-

дина. 

 

Бр. 44-8370/1-17 Претседател на Владата 

30 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

250. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија― бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 23 јануари 2018 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ И 

ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА ЗА 

ПРАВО НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ФИЛМ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

разрешување в.д. претседател и именување претседа-

тел на Комисијата за право на поврат на средства на 

Агенцијата за филм на Република Македонија бр.24-

8588/1 од 19.12.2017 година, објавено во („Службен 

весник на РМ― бр.192/2017). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од   19 декември 2017 година 

и ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-

донија―. 

 

Број 24- 1133/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

251. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија― бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 јануари 2018 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УО НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

разрешување член и именување членови на УО на Ди-
рекција за технолошки индустриски развојни зони број 
24-209/1 од 26.12.2017 година, во делот од точка 1 и 
точка 2 алинеја 1, објавено во („Службен весник на Ре-
публика Македонија― бр.4/2018). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од   26 декември 2017 година 
и ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија―. 

 
Број 24- 1134/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
252. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 
и 41/2014), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 23 јануари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
  
1. Борче Ацовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и под-
дршка на туризмот. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот се именува Илинка 
Кољозова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24 – 1140/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
253. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 
заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23 јануари 2018 
година, донесе 



 Стр. 4 - Бр. 19                                                                                     30 јануари 2018 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР- 
ПРЕТСТАВНИК ОД ОПШТИНАТА НА ЧИЕ ПОД-
РАЧЈЕ СЕ НАОЃА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК НА ЈУ 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО - МАВРОВИ 
АНОВИ 

 
1. За член на Управниот одбор-претставник од оп-

штината на чие подрачје се наоѓа националниот парк 
на Јавната установа Национален парк Маврово - Мав-
рови Анови се именува Исеин Демири. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24- 1141/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
254. 

Врз основа на член 10 од Законот за управување со 
светското природно и културно наследство во Охрид-
скиот регион („Службен весник на Република Македо-
нија― бр.75/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 јануари 2018 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО 
И  КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ  

РЕГИОН 
 
1. За претседател, заменик претседател и членови 

на Комисијата за управување со светското природно и 
културно наследство во Охридскиот регион, се имену-
ваат: 

а)  за претседател 
- м-р Зоран Павлов 
б) за заменик претседател 
- Илбер Мирта 
в) за членови: 
- Христијан Ѓоргиевски 
- д-р Ментор Зекири 
- д-р Донка Барџиева – Трајковска 
- Сандра Андовска 
- д-р Златко Левков 
- проф. д-р. Марјан Јованов 
- Лилјана Јоноска  
- Дашмир Насуфи 
- Даниел Ристески 
- проф. д-р Сашо Трајановски 
- Андон Бојаџи 
- проф. д-р. Неџбедин Беадини 
- Митрополит Дебарско-Кичевски г. Тимотеј 
- Ирсал Јакупи 
- Крсте Блажески 
- Берат Села 
- Димитри Голабоски 
- Елеонора Новаковска 
- Јован Василески 
- м-р Јехона Спахиу 
- проф. д-р Сашо Коруновски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24- 1142/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

255. 
Врз основа на член 11 од Законот за акредитација 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јануа-
ри 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ЧЛЕНОВИ И 
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1.  Од должноста вршител на должноста член и чле-

нови на Советот на Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија, се разрешуваат: 

од в.д. член претставник од стопанските комори 
- Дарко Велков 
 од член претставник од универзитетите  
- д-р Ташко Ризов 
од член на предлог на телата за сообразност 
- м-р Зоран Василевски.  
2. За членови на Советот на Институтот за акреди-

тација на Република Македонија, се именуваат: 
претставник од стопанските комори 
- Мими Шушлеска Петкова 
претставник од универзитетите  
- д-р Дарко Данев 
на предлог на телата за сообразност 
- д-р Ташко Ризов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24- 1144/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
256. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија― бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 23 јануари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-
ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА 
ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА РЕСЕН 
 
1. За член на Управниот одбор-претставник од Со-

ветот на општината на ЈУ Центар за социјална работа 
Ресен, се именува Весна Арсовска Митревска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1145/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
257. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија― бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 23 јануари 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-
НАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО 
 
1. За член на Управниот одбор-претставник од Со-

ветот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за 
социјална работа Берово, се именува Влатко Илијев-
ски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1146/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
258. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија― бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 23 јануари 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-
НАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. За член на Управниот одбор-претставник од Со-

ветот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за 
социјална работа Кочани, се именува Благојчо Јованов.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1147/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
259. 

Врз основа на член 60 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија― бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 
31/2016 и 163/2016), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 23 јануари 2018 година, доне-
се  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

 
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

планирање на просторот се именува Бурбуќе Хаџијаха. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1148/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

260. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 
30/2016 и 163/2017), Владата на Република Македонија 
на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕЛЕС 
 
1. Загорка Периќ Давчевска се разрешува од долж-

носта член на Управниот одбор – претставник на осно-
вачот на ЈЗУ Здравствен дом – Велес, на нејзино ба-
рање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Бр. 24-1150/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
261. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(―Службен весник на Република Македонија‖ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 
30/2016 и 163/2017), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 23 јануари 2018 година, до-
несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 

ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН 

ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

 
1. Фатмир Меџити се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ 
од областа на здравството за потребите на јавните 
здравствени установи универзитетски клиники, завод и 
ургентен центар – Скопје, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1151/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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262. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија― бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (―Службен весник на Република Македонија‖ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23 јануари 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП 

 
1. Слаѓана Николова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основач на 
ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип, на нејзино 
барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1152/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
263. 

Врз основа на член 100, став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија― бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (―Службен весник на Република Македонија‖ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23 јануари 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 
MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ОХРИД 
 
1. Душко Јаковчески се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа  Охрид, 
на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1153/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
264. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија― бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 23 јануари 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА  

ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Слободан Џониќ се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвес-
тиции и промоција на извозот на Република Македо-
нија, на негово барање. 

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија, се именуваат:  

- Борче Ацовски 
- Мирче Јанев. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24 – 1154/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
265. 

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија― бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (―Службен весник на Република Македонија‖ 
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  23 јануари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОСНОВАЧОТ НА ЈУ  

СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА 
 
1.Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Специјален завод - Демир 
Капија, на нивно барање се разрешуваат: 

- Ивана Лазова 
- Гордана Ангеловска.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1155/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
266. 

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јануа-
ри 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗАМЕ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР  СКОПЈЕ 

 
1. Решат Рамадани се разрешува од должноста 

вршител на должноста заменик на директорот на КПУ 
Затвор Скопје, на негово барање. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен  весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24 – 1156/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
267. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 23 јануари 2018 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА  ЈАВНО  ПРЕТПРИЈАТИЕ  ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавно претприја-

тие за државни патишта, се именува Осман Мислими. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1158/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
268. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија― 
бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 23 јануари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. 
ДИРЕКТОР  НА  СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН  

ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 
 

   1. Зулхајрат Демири се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Службата за прос-
торен информативен систем, орган во состав на Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24 – 1159/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
269. 

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија― 
бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 23 јануари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА-
ТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 

 
1. За вршител на должноста директор на Службата 

за просторен информативен систем, орган во состав на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, се именува Иљами Исејни. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24 – 1160/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
270. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 
30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 23 јануари 2018 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ – 

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на Државниот студентски 
дом „Скопје― во Скопје, се разрешуваат: 

- Гоце Трпчевски 
- Марјан Неделковски 
- Миодраг Стојанов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24- 1161/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
271. 

Врз основа на член 170 од Законот за воздухоплов-
ството (―Службен весник на Република Македонија‖ 
бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012, 155/2012, 42/2014, 97/2015 и 152/2015) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (―Службен весник на Република Македонија‖ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23 јануари 2018 година, донесе  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ-ИСТРАЖИТЕЛ И 

ИСТРАЖИТЕЛИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА 

НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ  
ИНЦИДЕНТИ 

 
1. За претседател-истражител и истражители на Ко-

митетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериоз-
ни инциденти се именуваат: 

а) за претседател-истражител: 
- Зоран Илиевски 
б) за истражители: 
- Зоран Велковски 
- Зоранчо Михајлов. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.―  

 
Број 24 – 1162/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
272.  

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтер-
скиот систем и за водење на трговскиот регистар и ре-
гистар на други правни лица („Службен весник на Ре-
публика Македонија― бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 
140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 
192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 23 јануари 2018 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ЖАЛБИ 
 
1. Ненад Миноски се разрешува од должноста член 

на Комисијата за жалби. 
2. За претседател и член на Комисијата за жалби се 

именуваат: 
а) за претседател: 
- Ненад Миноски 
в) за член: 
- Гордана Ангеловска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―. 

 
Број 24 – 1163/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
273. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 23 јануари 2018 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-
КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на ЈП за стопанису-
вање со пасишта – Скопје, се именува Ивица Михајло-
виќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија―.  

 
Број 24- 1164/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
274. 

Врз  основа на член 15 став 3 од Законот за заштита 
на населението од заразни болести  („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 66/04, 139/08, 99/09, 
149/14,150/14 и 37/16), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА 
СЛУЧАИ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

*
 

 
Член 1 

Со  овој  правилник се пропишуваат критериумите 
за дефинирање на случаи на заразни  болести. 

 
Член 2 

Критериумите  за  дефинирање на случаи на зараз-
ни болести  се дадени  во Прилог бр.1, кој  е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
дефинирање на случаи на заразни болести ( „Службен 
весник на Република Македонија―, бр.10/11) 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија―. 

 
        Бр. 10-725/2  

24 јануари 2018 година Министер, 

             Скопје доц. д-р Венко Филпче, с.р. 
                                                                                                                                                                  

Прилог бр. 1 
 
1. Објаснување на одделите кои се употребени во 

дефиницијата и класификацијата на случаите 
 
Клинички критериуми 
Клиничките критериуми вклучуваат заеднички и 

соодветни знаци и симптоми на болеста кои или поеди-
нечно или во комбинација создаваат една јасна или ин-
дикативна клиничка слика за болеста. Тие даваат општ 
отцрт на болеста и не секогаш ги наведуваат сите осо-
бини кои се потребни за поединечна клиничка дијаг-
ноза. 

 
Лабораториски критериуми 
Лабораториските критериуми се список на лабора-

ториски методи кои се употребуваат за да се потврди 
еден случај. Обично, само еден од наведените испиту-
вања ќе биде доволен за да се потврди случајот. Ако 
комбинација на методи е потребна за да ја исполни ла-
бораториската потврда, тоа се наведува. Видот на при-
мерокот кој треба да се собере за лабораториските ис-
питувања единствено се наведува кога само одредени 
видови на примероци се сметаат за соодветни за пот-
врдување на дијагнозата. Лабораториските критериуми 
за можен случај се вклучуваат во некои договорени ис-
клучителни случаи. Тие лабораториски критериуми се 
состојат од список од лабораториски методи кој може 
да се употреби за да се поддржи дијагнозата на случа-
јот, но кои немаат потврдна намена. 

                            
 Со овој павилник се врши усогласување со Одлука на Комисија-
та од 19 март 2002 за утврдување на дефинициите на случај за 
пријавување на заразни  болести во мрежата на Заедницата спо-
ред Одлука бр. 2119/98/EЗ на Европскиот парламент и на Сове-
тот,CELEX бр.32002D0253 
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Епидемиолошки критериуми и епидемиолошка 
врска 

Епидемиолошките критериуми се сметаат дека се 
исполнети кога епидемиолошката врска може да се 
воспостави. 

Епидемиолошката врска, во текот на периодот на 
инкубација, е една од следните: 

- Пренесување од човек на човек: фактот што едно 
лице имало контакт со лабораториски потврден човеч-
ки случај на начин на кој има можност да се добие ин-
фекцијата 

- Пренесување од животно на човек: фактот што ед-
но лице имало контакт со животно со лабораториски 
потврдена инфекција/колонизација на начин на кој има 
можност да се добие инфекцијата 

- Изложеност на заеднички извор: фактот што едно 
лице било изложено на истиот заеднички извор или 
преносител на инфекција, како потврден човечки слу-
чај 

- Изложеност на заразена храна/вода за пиење: фак-
тот што лицето јадело храна или пиело вода за пиење 
со лабораториски потврдена загаденост или консуми-
рало потенцијално загадени животински производи со 
лабораториски потврдена инфекција/колонизација 

- Изложеност во животната средина: фактот што ед-
но лице се капело во вода или имало контакт со зага-
ден извор од животната средина кој е лабораториски 
потврден 

- Лабораториска изложеност: фактот што едно лице 
работело во лабораторија каде има потенцијал за изло-
женост. 

Едно лице може да се смета дека е епидемиолошки 
поврзано со потврден случај ако барем еден случај во 
синџирот на пренос е лабораториски потврден. Во слу-
чајот на избувнување на феко-орални инфекции или 
инфекции кои се пренесуваат преку воздух, синџирот 
на пренос не треба задолжително  да биде  воспоставен  
за да се смета еден случај дека е епидемиолошки пов-
рзан. 

Пренесувањето може да се случи преку еден од 
следните начини: 

- Воздушен: со исфрлање на аеросоли од инфицира-
но лице врз мукозните мембрани при кашлање, плу-
кање, пеење или зборување, или кога микробните аеро-
соли кои се раширени во атмосферата се вдишуваат од 
другите  

- Контакт: директен контакт со инфицирано лице 
(феко-орален, респираторни капки, изложеност на ко-
жата или сексуална изложеност) или со животно (пр. 
каснување, допир) или индиректен контакт со инфици-
рани материјали или предмети (инфицирани објекти, 
телесни течности, крв) 

- Вертикален: од мајка на дете, најчесто во утро-
бата, или како резултат на случајна размена на телесни 
течности најчесто во текот на преднаталниот период 

- Векторски пренос: индиректен пренос преку ин-
фицирани комарци, црви, муви и други инсекти кои 
пренесуваат болести кај луѓето со каснување 

- Храна или вода: консумирање на потенцијално за-
гадена храна или вода за пиење. 

 
Класификација на случај 
Случаите се класифицираат како „можни―, „веро-

јатни― или „потврдени―. Периодите на инкубација за 
болести се даваат во дополнителни информации за да 
се олесни процената на епидемиолошката врска. 

 
Можен случај 
Можен случај е случај кој е класифициран како мо-

жен за целите на поднесување на извештај. Вообичаено 
тоа е случај кој ги исполнува клиничките критериуми 
како што е опишано во идентификацијата на случајот 

без епидемиолошки или лабораториски доказ за пред-
метната болест. Дефиницијата на случајот како можен 
има висока чувствителност и ниска специфичност. Таа 
овозможува откривање на најголемиот број на случаи, 
но некои лажни позитивни случаи ќе се вклучат во 
оваа категорија. 

 
Веројатен случај 
Веројатен случај е случај кој е класифициран како 

веројатен за целите на поднесување на извештај. Тоа 
обично е случај со клинички критериуми и епидемио-
лошка врска како што е опишано во дефиницијата на 
случајот. Лабораториските испитувања за веројатни 
случаи се определени единствено за некои болести. 

 
Потврден случај 
Потврден случај е случај кој е класифициран како 

потврден за целите на поднесување на извештај. Пот-
врдените случаи се лабораториски потврдени и истите 
можат  или не можат  да ги исполнуваат клиничките 
критериуми како што се опишани во дефиницијата на 
случајот. Дефиницијата на случајот како потврден е 
строго специфична или помалку чувствителна; затоа, 
повеќето од собраните случаи ќе бидат вистински слу-
чаи иако некои ќе се пропуштат. 

Клиничките критериуми на некои болести не алу-
дираат на фактот дека многу актуни болести се асим-
птоматски (пр. хепатит А, Б и Ц, кампилобактериоза, 
салмонелоза), иако овие случаи можеби сè уште се зна-
чајни за јавното здравје на национално ниво. 

Потврдените случаи спаѓаат во една од трите кате-
гории наведени подолу. Тие ќе се доделат на една од 
тие категории во текот на анализата на податоците со 
употреба на варијабли кои се собираат во рамките на 
контекстот на информациите за случајот. 

 
Лабораториски потврден случај со клинички крите-

риуми 
Случајот ги исполнува лабораториските критериу-

ми за потврда на случај и клиничките критериуми во 
дефиниција на случајот.  

 
Лабораториски потврден случај со непознати кли-

нички критериуми 
Случајот ги исполнува лабораториските критериу-

ми за потврда на случај, но нема информации на распо-
лагање во врска со клиничките критериуми (пр. само 
лабораториски извештај). 

 
Лабораториски потврден случај без клинички кри-

териуми 
Случајот ги исполнува лабораториските критериу-

ми за потврда на случај, но не ги исполнува клинички-
те критериуми во дефиниција на случајот или е асим-
птоматски.  

 
2. ДЕФИНИЦИИ НА СЛУЧАИ НА ПРЕНОСЛИ-

ВИ БОЛЕСТИ 
 
2.1. СИНДРОМ НА СТЕКНАТ ИМУНОЛОШКИ 

ДЕФИЦИТ (СИДА) И ИНФЕКЦИЈА СО ХУМАН 
ИМУНОДЕФИЦИЕНТЕН ВИРУС (ХИВ) 

 
Клинички критериуми (СИДА) 
Секое лице кое има клинички состојби како што е 

опишано во европската дефиниција на случај на СИДА 
за: 

- Возрасни и адолесценти ≥ 15 години 
- Деца < 15 годишна возраст 
 
Лабораториски критериуми (ХИВ) 
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- Возрасни, адолесценти и деца на возраст ≥ 18 ме-
сеци 

Најмалку еден од следните три: 
- Позитивен резултат од ХИВ скрининг тест на ан-

титела или комбиниран скрининг тест (антитела на 
ХИВ и антиген на ХИВ п24) потврден со поспецифич-
но тест за антитела (пр. Вестерн блот (Western blot)) 

- Позитивен резултат од 2 ЕИА (ензимски имуно-
лошки) испитувања за антитела потврдени со позити-
вен резултат од дополнителен ЕИА тест 

- Позитивни резултати на два одделни примероци 
од барем еден од следните три: 

- Детекција на нуклеинска киселина на ХИВ (ХИВ-
РНК, ХИВ-ДНК) 

- Демонстрација на ХИВ со тест за ХИВ п24 анти-
ген, вклучувајќи анализа за неутрализација 

- Изолација на ХИВ 
- Деца на возраст <18 месеци 
Позитивни резултати на два одделни примероци 

(освен крв од папочна врвца) од барем еден од следни-
те три: 

- Изолација на ХИВ 
- Детекција на нуклеинска киселина на ХИВ (ХИВ-

РНК, ХИВ-ДНК) 
- Демонстрација на ХИВ со тест за ХИВ п24 анти-

ген, вклучувајќи анализа за неутрализација кај дете на 
возраст ≥ 1 година. 

 
Епидемиолошки критериуми    НП (Не се применува) 
 
Класификација на случај 
А. Можен случај  НП 
Б. Веројатен случај      НП 
В. Потврден случај 
- Инфекција со ХИВ 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за инфекција со ХИВ 
- СИДА. 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за СИДА и лабораториските критериуми за 
инфекција со ХИВ 

 
2.2. АНТРАКС (Bacillus anthracis) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици: 
Кожен антракс 
Најмалку еден од следните два критериуми: 
- Лезија на кожата во облик на папули или везикули 
- Вдлабнат црн ескар со околна едема  
 
Гастроинтестинален антракс 
- Зголемена телесна температура или треска. 
И барем еден од следните два: 
- Силна болка во стомакот 
- Дијареја. 
 
Инхалационен антракс 
- Зголемена телесна температура или треска 
И барем еден од следните два: 
- Акутна респираторна болка 
- Радиолошки доказ за медијастинално проширу-

вање 
 
Менингеален/менингоенцефалитичен антракс 
- Зголемена телесна температура 
И најмалку еден од следните три: 
- Конвулзии 
- Губење на свест 
- Менингијални знаци 
Антраксна септикемија 

Лабораториски критериуми 
- Изолација на Bacillus anthracis од клинички при-

мерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Bacillus 

anthracis во клинички примерок 
Позитивен брис од нос без клинички симптоми не 

придонесува за потврдување на дијагноза на случај 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните три епидемиолошки врски: 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
 
Класификација на случај 
А. Можен случај НП 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.3. АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА (ПТИЧЈИ ГРИП) 

A/H5 ИЛИ ВИРУС A/H5N1 КАЈ ЛУЃЕТО 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со еден од следните два критериуми: 
- Зголемена телесна температура И знаци и симпто-

ми на акутна респираторна инфекција 
- Смрт од необјаснива акутна респираторна болест 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на вирус на инфлуенца A/H5N1 од кли-

нички примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 

инфлуенца A/H5 во клинички примерок 
- Одговор со специфични антитела на вирусот на 

инфлуенца A/H5 (четири пати или поголем пораст или 
еден висок титар) 

 
Епидемиолошки критериуми 
Најмалку едно од следните четири: 
- Пренесување од човек на човек со близок контакт 

(на 1 метар) на лицето кое е пријавено како веројатен 
или потврден случај 

- Лабораториска изложеност: кога има потенцијал-
но изложување на вирус на грип A/H5N1 

- Близок контакт (на 1 метар) со животно со пот-
врдена инфекција со вирус A/H5N1, различно од живи-
на или диви птици (пр. мачка или свиња) 

- Живее во или ја посетил областа каде постои сом-
нение дека постои вирусот на грип A/H5N1 во момен-
тот или е потврдено дека е присутен (

†
) И барем еден 

од следните два критериуми: 
- Бил во близок контакт (на 1 метар) со болна или 

мртва домашна живина или диви птици (
‡
) во зафатена-

та област 
- Бил во домот или на фармата каде е пријавена 

болна или мртва домашна живина во претходниот ме-
сец во зафатената област 

 
Класификација на случај 
А. Можен случај 

                            
†
Види Светска организација за здравје на животните – ОИЕ – и Систем 

за известување за болест кај животните (АДНС) на Европската комиси-
ја (САНКО), достапно на: http://www.oie.int/eng/en_index.htm, and 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#)  
‡
 Ова не опфаќа птици во навидум добра состојба кои се убиени, 

на пример, во лов. 
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Секое лице кое ги исполнува клиничките услови и 
епидемиолошките критериуми 

 
Б. Веројатен случај 
Секое лице со позитивен наод од испитување за ви-

рус на грип A/H5 или A/H5N1 спроведено од лаборато-
рија која не е национална референтна лабораторија ко-
ја учествува во Мрежата на референтни лаборатории за 
човечки вид на грип на заедницата на ЕУ (ЦНРЛ) 

 
В. Национално потврден случај 
Секое лице со позитивен наод од испитувањето за 

вирус на грип A/H5 или A/H5N1 спроведено од нацио-
нална референтна лабораторија која учествува во Мре-
жата на референтни лаборатории за човечки вид на 
грип на заедницата на ЕУ (ЦНРЛ) 

 
Г. Потврден случај од СЗО 
Секое лице со лабораториска потврда од страна на 

Центарот за соработка на СЗО за H5 
 
2.4. БОТУЛИЗАМ (Clostridium botulinum) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици: 
Ботулизам добиен преку храна или рана 
Најмалку еден од следните два критериуми: 
- Оштетување на билатерален кранијален нерв (пр. 

диплопија, заматен вид, дисфагија, булбарна слабост) 
- Периферна симетрична парализа 
 
Детски ботулизам 
Секое дете со барем еден од следните шест крите-

риуми: 
- Констипација 
- Летаргија 
- Слаба исхрана 
- Птоза 
- Дисфагија 
- Општа слабост на мускулите 
Видот на ботулизам кој вообичаено се среќава кај 

децата (< 12 месечна возраст) може да влијае и врз де-
цата кои се над 12 месечна возраст и понекогаш врз 
возрасните, со изменета гастроинтестинална анатомија 
и микрофлора. 

 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два критериуми: 
- Изолација на Clostridium botulinum за детски боту-

лизам (од столицата) или ботулизам од рана (рана) 
(изолацијата на Clostridium botulinum од столицата кај 
возрасни не е релевантна за дијагноза на ботулизам до-
биен преку храна) 

- Детекција на токсин на ботулизам во клинички 
примерок. 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем еден од следните две епидемиолошки врски: 
- Изложеност на заеднички извор (пр. храна, делење 

на игли или други уреди) 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
 
Класификација на случај 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 

Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-
ториските критериуми 

 
2.5. БРУЦЕЛОЗА (Brucella spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со зголемена телесна температура 
И барем еден од следните седум критериуми: 
- Потење (профузно, со многу јак мирис, особено 

ноќе) 
- Морници  
- Артралгија 
- Слабост 
- Депресија 
- Главоболка 
- Анорексија 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два: 
- Изолација на Brucella spp. од клинички примерок 
- Одговор со специфични антитела на Brucella 

(Стандарден аглутинационен тест, врзување на компле-
мент, ЕЛИСА) 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем еден од следните четири епидемиолошки 

врски: 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на производи од загадени животни 

(млеко или млечни производи) 
- Пренесување од животно на човек (загадени сек-

рети или органи, пр. вагинален исцедок, плацента) 
- Изложеност на заеднички извор 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.6. КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА (Campylobacter  spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните три: 
- Дијареја 
- Болка во стомакот 
- Зголемена телесна температура 
 
Лабораториски критериуми 
- Изолација на Campylobacter  spp. од столица или 

крв 
Диференцијацијата на Campylobacter spp. треба да 

се изведе доколку е тоа можно 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните пет епидемиолошки врски: 
- Пренесување од животно на човек 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај      НП 
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Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.7. ИНФЕКЦИЈА СО КЛАМИДИЈА (Chlamydia 

trachomatis), ВКЛУЧУВАЈЌИ ЛИМФОГРАНУЛОМА 
ВЕНЕРЕУМ (ЛГВ) 

 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици: 
Инфекција со кламидија која не е ЛГВ 
Најмалку еден од следните шест: 
- Уретритис 
- Епидидимитис 
- Акутен салпингитис 
- Акутен ендометритис 
- Цервицитис 
- Проктитис 
Кај новороденчињата барем еден од следните две: 
- Конјуктивитис 
- Пневмонија  
ЛГВ 
Најмалку еден од следните пет: 
- Уретритис 
- Генитален улкус 
- Ингвинална лимфаденопатија 
- Цервицитис 
- Проктитис 
 
Лабораториски критериуми 
Инфекција со кламидија која не е ЛГВ 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Кламидија трахоматис од примерок 

од ано-генитален тракт или од конјуктива 
- Демонстрација на Chlamydia trachomatis со испи-

тување со метод ДФА во клинички примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Chlamydia 

trachomatis во клинички примерок  
ЛГВ 
Најмалку еден од следните две: 
- Изолација на Chlamydia trachomatis од примерок 

од ано-генитален тракт или од конјуктива 
- Детекција на нуклеинска киселина на Chlamydia 

trachomatis во клинички примерок 
И 
- Идентификација на серовар (геновар) Л1, Л2 или 

Л3 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка врска со пренесување од човек на 

човек (сексуален контакт или вертикален пренос) 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај Не се применува 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.8. КОЛЕРА (Vibrio cholerae) 

Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните два: 
- Дијареја 
- Повраќање 
 
Лабораториски критериуми 
- Изолација на Vibrio cholerae од клинички приме-

рок  
И 
- Демонстрација на O1 или O139 антиген во изола-

тот  
И 
- Демонстрација на колера-ентеротоксин или ген на 

колера-ентеротоксин  во изолатот 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните четири епидемиолошки 

врски: 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај Не се применува 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.9. ВАРИЈАНТА НА БОЛЕСТА КРОЈЦФЕЛД-ЈА-

КОБ (вКЈБ) 
 
Предуслови 
- Секое лице со напредно невропсихијатриско нару-

шување со времетраење на болеста од најмалку шест 
месеци 

- Рутинските испитувања не даваат алтернативна 
дијагноза 

- Нема историја на изложеност на човечки хипофиз-
ни хормони или хуман графт од дура матер  

- Нема доказ за генетски облик на трансмисивна 
спонгиоформна енцефалопатија 

 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем четири од следните пет: 
- Рани психијатриски симптоми (

§
) 

- Постојани болни сензорни симптоми (
((

) 
- Атаксија 
- Миоклонус или хореа или дистонија 
- Деменција 
 
Дијагностички критериуми 
Дијагностички критериуми за потврдување на слу-

чај: 
- Невропатолошко потврдување: Спонгиоформна 

промена и екстензивни депозити на прион протеин со 
флуоридни плочи низ мозокот и малиот мозок 

Дијагностички критериуми за веројатен или можен 
случај: 

- ЕЕГ не го прикажува типичниот изглед (
††

) на спо-
радичен ЦЈД (

‡‡
) во раните фази на болеста 

                            
§
 Депресија, нервоза, незаинтересираност, повлекување, халуци-

нации 
 Ова опфаќа реална болка и/или дизастезија.  
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- Билатерални пулвинарни високи сигнали на ске-
нирањето на мозокот со МРИ 

- Позитивна биопсија на крајниците (
§§

) 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка врска со преносот од човек на чо-

век (пр. трансфузија на крв) 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува предусловите 
И 
- кое ги исполнува клиничките критериуми 
И 
- негативен наод од ЕЕГ за спорадичен ЦЈД (

(((
) 

 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува предусловите 
И 
- кое ги исполнува клиничките критериуми 
И 
- негативен наод од ЕЕГ за спорадичен ЦЈД (

†††
) 

И 
- позитивно скенирање на мозокот со МРИ 
ИЛИ 
- Секое лице кое ги исполнува предусловите 
И 
- позитивен наод од биопсија на крајниците 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува предусловите 
И исполнување на дијагностичките критериуми за 

потврдување на случај 
 
2.10. КРИПТОСПОРИДИОЗА (Cryptosporidium 

spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните два: 
- Дијареја 
- Болка во стомакот 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку едно од следните четири: 
- Демонстрација на ооцисти на Cryptosporidium во 

столица 
- Демонстрација на Cryptosporidium во интестинал-

на течност или примероци од биопсија на тенко црево 
- Детекција на нуклеинска киселина на 

Cryptosporidium во столицата 
- Детекција на антиген на Cryptosporidium во сто-

лица 
 
Епидемиолошки критериуми 
Една од следните пет епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 

                                           
†† Вообичаениот изглед на ЕЕГ во  спорадичен ЦЈД се состои од 
генерализирани периодични комплекси приближно по еден на се-
кунда. Тие можат понекогаш да се видат во дозна фаза на вЦЈД. 
‡‡

 Види фуснота 5. 
§§

 Биопсија на крајници не се препорачува рутински, ниту во слу-
чаи на наоди од ЕЕГ кои се типични за спорадична ЦЈД, но може 
да е корисна кај сомнителни случаи во кои клиничките каракте-
ристики се компатибилни со вЦЈД и МРИ не покажува пулвина-
рен висок сигнал. 


 Види фуснота 5. 
†††

 Види фуснота 5. 

Класификација на случај 
 
А. Можен случај        НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.11. ДИФТЕРИЈА (Corynebacterium diphtheriae, 

Corynebacterium ulcerans и Corynebacterium 
pseudotuberculosis) 

 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици: 
Класична респираторна дифетрија: 
Болест на горен респираторен тракт со ларингитис 

или назофарингитис или тонзилитис 
И 
адхерентна мембрана/псевдомембрана 
Блага респираторна дифетрија: 
Болест на горен респираторен тракт со ларингитис 

или назофарингитис или тонзилитис 
БЕЗ 
адхерентна мембрана/псевдомембрана. 
Кожна дифтерија 
Кожни лезии 
Дифтерија или други места: 
Лезии на конјуктива или мукозни мембрани 
 
Лабораториски критериуми 
Изолација на Corynebacterium diphtheriae, 

Corynebacterium ulcerans или Corynebacterium 
pseudotuber-culosis кои произведуваат токсини од кли-
нички примерок. 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Пренесување од животно на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми за класична респираторна дифтерија 
 
Б. Веројатен случај 
Секое друго лице кое ги исполнува клиничките 

критериуми за дифтерија (Класична респираторна диф-
терија, блага респираторна дифтерија, кожна дифте-
рија, дифтерија на други места) со епидемиолошка 
врска со потврден случај кај човек или со епидемио-
лошка врска со пренос од животно на човек. 

 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми И барем еден од клиничките облици  
 
2.12. ЕХИНОКОКОЗА (Echinococcus spp.) 
 
Клинички критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
Дијагностички критериуми 
Најмалку еден од следните пет: 
- Хистопатологија или паразитологија која е компа-

тибилна со Echinococcus multilocularis или granulosus 
(пр. директна визуелизација на протосколекс во цис-
тична течност) 
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- Откривање на Echinoccocus granulosus патогномо-
нична макроскопска морфологија на циста (цисти) во 
хируршки примероци 

- Типични лезии на органи откриени со техники за 
сликање (пр. компјутеризирана томографија, соногра-
фија, МРИ) И потврдени со серолошко испитување 

- Echinococcus spp. посебни серумски антитела со 
серолошки испитувања со висока чувствителност И 
потврдени со серолошко испитување со висока специ-
фичност 

- Откривање на нуклеинска киселина на 
Echinococcus multilocularis или granulosus  во клинички 
примерок 

 
Епидемиолошки критериуми  Не се применува 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува дијагностичките кри-

териуми 
 
2.13. ГИАРДИЈАЗА (Giardia lamblia) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните четири: 
- Дијареја 
- Болка во стомакот 
- Подуеност 
- Знаци на малапсорпција (пр. стеатореа, губење на 

тежина) 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два: 
- Демонстрација на цисти или трофозоити на 

Giardia lamblia во столицата, дуоденална течност или 
биопсија на тенкото црево  

- Демонстрација на антиген на Giardia lamblia во 
столицата 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните четири епидемиолошки 

врски: 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.14. ГОНОРЕА (Neisseria gonorrhoeae) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните осум: 
- Уретритис 
- Акутен салпингитис 
- Пелвична инфламаторна боплест (во карлицата) 
- Цервицитис 

- Епидидимитис 
- Проктитис 
- Фарингитис 
- Артритис  
ИЛИ 
Секое новороденче со конјуктивитис 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку едно од следните четири: 
- Изолација на Neisseria gonorrhoeae од клинички 

примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Neisseria 

gonorrhoeae во клинички примерок 
- Демонстрација на Neisseria gonorrhoeae со не-ам-

плифициран сонден тест за нуклеинска  киселина во 
клинички примерок 

- Микроскопска детекција на интрацелуларни грам 
негативни диплококи во примерок од уретра кај мажи  

 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка врска со пренос од човек на човек 

(сексуален контакт или вертикален пренос) 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.15. ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦЕ, ИНВАЗИВ-

НА БОЛЕСТ (Haemophilus influenzae) 
 
Клинички критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два: 
- Изолација на Haemophilus influenzae од вообичае-

но стерилно место 
- Детекција на нуклеинска киселина на Haemophilus 

influenzae од вообичаено стерилно место 
 
Епидемиолошки критериуми НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.16. ХЕПАТИТИС А (хепатитис А вирус) 
Клинички критериуми 
Секое лице со дискретен почеток на симптомите 

(пр. замор, болка во стомакот, губење на апетит, наиз-
менично гадење и повраќање) 

И 
Најмалку еден од следните три: 
- Зголемена телесна температура 
- Жолтица 
- Зголемени вредности на аминотрансферазите во 

серум  
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Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 

хепатитис А во серум или столица 
- Одговор со специфични антитела на вирусот на 

хепатитис А 
- Детекција на антиген на вирусот на хепатитис А 

во столица 
 
Епидемиолошки критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.17. ХЕПАТИТИС Б (хепатитис Б вирус)  
 
Клинички критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
 
Лабораториски критериуми 
Позитивни резултати од барем едно или повеќе од 

следните испитувања или комбинација од испитувања: 
- IgM хепатитис Б јадрени антитела (анти-ХБц IgM) 
- Површински антиген на хепатитис Б (ХБсАг) 
- Антиген е на хепатитис Б (ХБеАг) 
- Нуклеинска киселина на хепатитис Б (ХБВ-ДНК) 
 
Епидемиолошки критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај   НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.18. ХЕПАТИТИС Ц (хепатитис Ц вирус) 
 
Клинички критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 

хепатитис Ц (ХЦВ РНК) 
- Детекција на јадрениот антиген на вирусот на хе-

патитис Ц (ХЦВ-core) 
- Одговор со специфични антитела на вирусот на 

хепатитис Ц (анти-ХЦВ) потврден со конфирматорен 
тест за антитела (пр. имуноблот) кај лица постари од 18 
месеци без доказ за излечена инфекција) 

Епидемиолошки критериуми  НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.19. ИНФЛУЕНЦА  (ГРИП) (Influenza virus) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици:  
Болест во вид на грип (ИЛИ) 
- Ненадејна појава на симптоми  
И 
- барем еден од следните четири системски сим-

птоми: 
- Зголемена телесна температура или треска 
- Слабост 
- Главоболка 
- Миалгија  
И 
- Најмалку еден од следните три респираторни сим-

птоми: 
- Кашлица 
- Болно грло 
- Недостаток на воздух  
Акутна респираторна инфекција (АРИ) 
- Ненадејна појава на симптоми  
И 
- Најмалку еден од следните четири респираторни 

симптоми: 
- Кашлица 
- Болно грло 
- Недостаток на воздух 
- Ринитис  
И 
- Проценка на лекарот дека болеста се должи на ин-

фекција 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на вирус на инфлуенца од клинички 

примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 

инфлуенца во клинички примерок 
- Идентификација на антиген на вирусот на инфлу-

енца со ДФА тест во клинички примерок 
- Одговор со специфични антитела на инфлуенца  
Треба да се направи поттипизирање на изолатот на 

инфлуенца, ако е можно 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка врска со преносот од човек на чо-

век 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми (ИЛИ или АРИ) 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми (ИЛИ или АРИ) и со епидемиолошка поврзаност 
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В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките (ИЛИ или 

АРИ) и лабораториските критериуми 
 
2.20. ИНФЛУЕНЦА A(H1N1) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните три: 
- зголемена телесна температура > 38 °C и знаци и 

симптоми на акутна респираторна инфекција 
- пневмонија (тешка респираторна болест) 
- смрт од необјаснива акутна респираторна болест 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку едно од следните испитувања: 
- РТ-ПЦР 
- вирусна култура (која бара капацитети БСЛ 3)  
- четирикратно зголемување на специфични неутра-

лизирачки антитела на новиот вирус на инфлуенца 
A(H1N1) (се наметнува потребата за парни серуми, од 
болеста во акутна фаза и потоа во стадиумот на опора-
вување најмалку 10-14 дена подоцна) 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем еден од следните три во седумте дена пред 

почетокот на болеста: 
- лице кое имало близок контакт со потврден случај 

на инфекција на нов вирус на грип A(H1N1) додека 
случајот бил болен 

- лице кое патувало во област каде е документиран 
постојан пренос од човек на човек на нов грип 
A(H1N1) 

- лице кое работи во лабораторија каде примероци-
те на вирус на нов грип A(H1N1) се испитуваат 

 
Класификација на случај 
 
А. Случај под истрага 
Секое лице кое ги исполнува клиничките услови и 

епидемиолошките критериуми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките И епиде-

миолошките критериуми И со лабораториски резултат 
кој покажува позитивна инфекција со инфлуенца А од 
несубтипизирачки  тип (што не може да се определи 
поддипот)  

 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за потврда 
 
2.21. ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ (Legionella spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со пневмонија 
 
Лабораториски критериуми 
Лабораториски критериуми за потврдување на слу-

чај 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Legionella spp. од респираторни сек-

рети или од кое било вообичаено стерилно место 
- Детекција на антиген на Legionella pneumophila во 

урина 
- Значаен (сигнификантен) пораст на специфични 

антитела кон серогрупата 1 на Legionella pneumophila 
во примероци од парен серум 

 
Лабораториски критериуми за веројатен случај 
Најмалку еден од следните четири: 

- Детекција на антиген на Legionella pneumophila во 
респираторни секрети или белодробно ткиво, пр. со бо-
ење со метод на ДФА со употреба на моноклонални ан-
титела 

- Детекција на нуклеинска киселина на Legionella 
spp. во респираторни секрети, белодробно ткиво или 
кое било друго вообичаено стерилно место 

- Значаен (сигнификантен) пораст на нивото на спе-
цифични антитела кон Legionella pneumophila, различ-
ни од серогрупата 1 или друга Legionella spp. во приме-
роци од парен серум 

- Високи единечни вредности на специфични анти-
тела кон серогрупата 1 на Legionella pneumophila во се-
рум 

 
Епидемиолошки критериуми  НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми И барем еден лабораториски критериум за вероја-
тен случај 

 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми И барем еден лабораториски критериум за потврден 
случај 

 
2.22. ЛЕПТОСПИРОЗА (Leptospira spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со 
- Зголемена телесна температура 
ИЛИ 
Барем еден од следните единаесет: 
- Морници  
- Главоболка 
- Миалгија 
- Конјуктивална суфузија  
- Хеморагиии во кожата и мукозните мембрани 
- Осип 
- Жолтица 
- Миокардитис 
- Менингитис 
- Бубрежно оштетување 
- Респираторни симптоми, како на пример хемоп-

тиза 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на Leptospira interrogans или која било 

друга патогена Leptospira spp. од клинички примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Leptospira 

interrogans или на која било друга патогена Leptospira 
spp. во клинички примерок 

- Демонстрација на Leptospira interrogans или која 
било друга патогена Leptospira spp. со имунофлуо-
ресцентен метод во клинички примерок 

- Одговор со специфични антитела на Leptospira 
interrogans или на која било друга патогена Leptospira 
spp.  

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните три епидемиолошки врски: 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на животната средина 
- Изложеност на заеднички извор 
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Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува условите од клинич-

ките критериуми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.23. ЛИСТЕРИОЗА (Listeria monocytogenes) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните три: 
- Листериоза кај новороденчиња дефинирана како 

мртвородено 
ИЛИ 
Барем еден од следните пет во првиот месец од жи-

вотот: 
- Грануломатоза инфантисептика 
- Менингитис или менингоенцефалитис 
- Септикемија  
- Диспнеја 
- Лезии на кожата, мукозни мембрани или конјук-

тива 
- Листериоза во бременоста дефинирана како барем 

една од следните три: 
- Абортус, спонтан абортус, мртвороденче или 

предвремено раѓање 
- Зголемена телесна температура 
- Симптоми како грип 
- Друг облик на листериоза дефинирана како барем 

една од следните четири: 
- Зголемена телесна температура 
- Менингитис или менингоенцефалитис 
- Септикемија  
- Локализирани инфекции како артритис, ендокар-

дитис и апсцеси  
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два: 
- Изолација на Listeria monocytogenes од вообичае-

но стерилно место 
- Изолација на Listeria monocytogenes од вообичае-

но нестерилно место кај фетус, мртвороденче, новоро-
денче или мајката во текот на или во рок од 24 часа од 
раѓањето 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните три епидемиолошки врски: 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од човек на човек (вертикално пре-

несување) 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
 
Дополнителни информации 
Период на инкубација 3-70 дена, најчесто 21 ден 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува условите од клинич-

ките критериуми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
ИЛИ 

Секоја мајка со лабораториски потврдена инфекци-
ја на листериоза кај нејзиниот фетус, мртвороденче или 
новороденче 

 
2.24. МАЛАРИЈА (Plasmodium spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со зголемена телесна температура 
ИЛИ 
историја на зголемена температура 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Демонстрација на паразити на маларија со свет-

лосна микроскопија во крвен филм 
-  Детекција на нуклеинска киселина на Plasmodium 

во крв 
- Детекција на антиген на Plasmodium 
Диференцијацијата на Plasmodium spp. треба да се 

изведе доколку е тоа можно 
 
Епидемиолошки критериуми НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.25. СИПАНИЦИ (МОРБИЛИ) (вирус на сипа-

ници; вирус на морбили) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со зголемена телесна температура 
И 
- Макуло-папулозен осип 
И 
најмалку едно од следните три: 
- Кашлица 
- Ринитис 
- Конјуктивитис 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на вирус на морбили од клинички при-

мерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 

морбили во клинички примерок 
- Одговор со специфични антитела кон вирусот на 

морбили карактеристичен за акутна инфекција во се-
рум или плунка 

- Детекција на антиген на вирусот на морбили со 
метод ДФА во клинички примерок со употреба на спе-
цифични моноклонални антитела за морбили 

Лабораториските резултати треба да се толкуваат 
според вакциналниот  статус Ако вакцината е примена 
неодамна, да се испитува див вирус 

 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност со преносот од човек 

на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
Б. Веројатен случај 
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Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-
ми и со епидемиолошка поврзаност 

 
В. Потврден случај 
Секое лице кое не е неодамна вакцинирано и ги ис-

полнува лабораториските критериуми 
 
2.26. МЕНИНГОКОКНА БОЛЕСТ, ИНВАЗИВНА 

(Neisseria meningitidis) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните симптоми: 
- Менингеални знаци 
- Хеморагичен осип 
- Септичен шок 
- Септичен артритис 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на Neisseria meningitidis од вообичаено 

стерилно место или од пурпурни лезии на кожата 
- Детекција на нуклеинска киселина на Neisseria 

meningitidis од вообичаено стерилно место или од пур-
пурни лезии на кожата 

- Детекција на антиген на Neisseria meningitidis во 
ликвор (цереброспинална течност) 

- Детекција на грам негативни диплококи во ликвор 
(цереброспинална течност) 

 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност преку преносот од чо-

век на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.27. ЗАУШКИ (Mumps virus) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со 
- Зголемена телесна температура 
И 
Најмалку еден од следните три: 
- Ненадејно започнување на едностран или двос-

тран чувствителен оток на паротидната жлезда или 
другите плунковни жлезди без друга очигледна при-
чина 

- Орхитис 
- Менингитис 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на вирусот (Mumps virus) од клинички 

примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот 

(Mumps virus) 
- Одговор со специфични антитела кон вирусот 

(Mumps virus) карактеристичен за акутна инфекција во 
серум или плунка  

Лабораториските резултати треба да се толкуваат 
во согласност со статусот на вакцинација 

Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност преку преносот од чо-

век на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое не е неодамна вакцинирано и ги ис-

полнува лабораториските критериуми 
Во случај на неодамнешно вакцинирање: 
секое лице со откривање на див вирус на заушки 
 
2.28. ГОЛЕМА КАШЛИЦА (Bordetella pertussis) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со кашлица која трае барем две недели 

И барем еден од следните три критериуми: 
- Напади на кашлање 
- Инспираторно кашлање 
- Повраќање по кашлање 
ИЛИ 
Секое лице со дијагноза на голема кашлица од ле-

кар 
ИЛИ 
Апноични епизоди кај доенчиња 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Bordetella pertussis од клинички при-

мерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Bordetella 

pertussis во клинички примерок 
- Одговор со специфични антитела кон Bordetella 

pertussis 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност преку преносот од чо-

век на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.29. ЧУМА (Yersinia pestis) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици:  
Бубонска чума: 
- Зголемена телесна температура И 
- Ненадејно започнување (нагла појава) на болен 

лимфаденит  
Септикемична чума 
- Зголемена телесна температура  
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Пневмонична чума 
- Зголемена телесна температура 
И 
Најмалку еден од следните три: 
- Кашлица 
- Болка во градите 
- Хемоптиза 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Yersinia pestis од клинички примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Yersinia 

pestis од клинички примерок (антиген Ф1) 
- Одговор со Yersinia pestis анти-Ф1 антиген специ-

фични антитела  
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните четири епидемиолошки 

врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Пренесување од животно на човек 
- Лабораториска изложеност (каде има можно изло-

жување на чума) 
- Изложеност на заеднички извор 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.30. ПНЕВМОКОКНА ИНВАЗИВНА БОЛЕСТ(-

И) (Streptococcus pneumoniae) 
 
Клинички критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Streptococcus pneumoniae од вооби-

чаено стерилно место 
- Детекција на нуклеинска  киселина на 

Streptococcus pneumoniae од вообичаено стерилно 
место 

- Детекција на антиген на Streptococcus pneumoniae 
од вообичаено стерилно место 

 
Епидемиолошки критериуми  НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај  НП 
 
Б. Веројатен случај  НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.31. ПОЛИОМИЕЛИТИС (Polio virus) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице на возраст од < 15 години со акутна 

флакцидна парализа (АФП) 
ИЛИ 

Секое лице кај кое постои сомневање за постоење 
на полио од страна на лекар 

 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на полио вирус и интратипска дифе-

ренцијација – див полио вирус (ВПВ) 
- Вакцинален полиовирус (ВДПВ-полиовирус што 

потекнува од вакцина) (VDPV-Vaccine derived 
poliovirus) (за ВДПВ барем 85% сличност со вакцин-
скиот вирус во нуклеотидните секвенци во ВП1-де-
лот/секцијата) 

- Полиовирус сличен на Сабин (Sabin-like полиови-
рус): интратипска диференцијација изведена од акре-
дитирана полио лабораторија од СЗО (за ВДПВ a > 1 % 
до 15 % ВП1 секвенцна разлика во споредба со вакци-
налниот вирус од истиот серотип) 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните две епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Историја на патување во полио-ендемична област 

или во област во која постои сомневање или е потврде-
но присуство на полиовирус 

 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.32. Q ТРЕСКА (Coxiella burnetii) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните три: 
- Зголемена телесна температура 
- Пневмонија 
- Хепатитис 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Coxiella burnetii од клинички приме-

рок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Coxiella 

burnetii во клинички примерок 
- Одговор со специфични антитела кон Coxiella 

burnetii (IgG или IgM  фаза II) 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните две епидемиолошки врски: 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
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2.33. БЕСНИЛО (вирус на беснило; Lyssa virus) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со акутен енцефаломиелитис 
И 
Барем два од следните седум: 
- Сензорни промени на местото на претходно кас-

нување од животно 
- Пареза или парализа 
- Мускулни спазми 
- Хидрофобија 
- Делириум 
- Конвулзии 
- Анксиозност 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на вирусот на беснило од клинички 

примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 

беснило во клинички примерок (пр. плунка или мозоч-
но ткиво) 

- Детекција на вирусни антигени со ДФА во кли-
нички примерок 

- Одговор со специфични антитела кон  вирусот на 
беснило со реакција на неутрализација во серум или 
цереброспинална течност 

Лабораториските резултати треба да се толкуваат 
во согласност со вакцинацијата или статусот на имуни-
зација 

 Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните три епидемиолошки врски: 
- Пренесување од животно на човек (животно кај 

кое постои сомневање или потврдена инфекција) 
- Изложеност на заеднички извор (исто животно) 
- Пренесување од човек на човек (пр. транспланта-

ција на органи) 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.34. РУБЕОЛА (Rubella virus; рубеола вирус) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со ненадејно започнување на генерали-

зиран макуло-папулозен осип 
И 
Најмалку еден од следните пет: 
- Цервикална аденопатија 
- Субокципитална аденопатија 
- Постаурикуларна аденопатија 
- Артралгија 
- Артритис 
 
Лабораториски критериуми 
- Лабораториски критериуми за потврдување на 

случај 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на вирусот на рубеола од клинички 

примерок 

- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 
рубеола во клинички примерок 

- Одговор со специфични антитела кон вирусот на 
рубеола (IgG ) во серум или плунка 

- Лабораториски критериуми за веројатен случај 
- Одговор со специфични антитела кон вирусот на 

рубеола (IgM (
‡‡‡

)) 
Лабораториските резултати треба да се толкуваат 

според статусот на вакцинација  
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка врска за преносот од човек на чо-

век 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и барем еден од следните два:  
- Епидемиолошка поврзаност 
- Исполнување на лабораториски критериуми за ве-

ројатен случај 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое не е неодамна вакцинирано и ги ис-

полнува лабораториските критериуми за потврдување 
на случај. 

Во случај на неодамнешна вакцинација, лицето кај 
кое е откриен вирус на див тип на рубеола 

 
2.35. РУБЕОЛА, ВРОДЕНА (вклучувајќи вроден 

синдром на рубеола) 
 
Клинички критериуми 
Вродена рубеола инфекција (ЦРИ) 
Не можат да се дефинираат клинички критериуми 

за ЦРИ 
Вроден синдром на рубеола (ЦРС) 
Секое дете на возраст < 1 година или мртвороденче 

со:  
Барем две од состојбите наведени во (А) 
ИЛИ 
Една во категорија (А) и една во категорија (Б) 
(А) 
- Катаракта (-и) 
- Вроден глауком 
- Вродена срцева болест  
- Губење на слух 
- Пигментна ретинопатија  
(Б) 
- Пурпура 
- Спленомегалија 
- Микроцефалија 
- Заостанување во развојот 
- Менинго-енцефалитис 
- Радиолуцентна болест на коските 
- Жолтица која започнува во рок од 24 часа по раѓа-

њето 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 

                            
‡‡‡

 Кога има сомневање за рубеола во бременост, потребно е до-
полнително потврдување на позитивни резултати од рубеола IgM 
(пр. IgG тест за авидитет специфичен за рубеола кој покажува ни-
зок авидитет). Во одредени ситуации, како на пример потврдена 
појава на рубеола, појавите на вирус на рубеола IgM може да се 
смета за потврдно кај случаи каде не е вклучена бременост. 
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- Изолација на вирусот на рубеола од клинички 
примерок 

- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 
рубеола 

- Одговор со специфични антитела кон вирусот на 
рубеола (IgM) 

- Опстојување (одржување) на рубеола-IgG помеѓу 
6 и 12 месечна возраст (барем два примероци со слична 
концентрација на рубеола-IgG) 

Лабораториските резултати треба да се толкуваат 
според статусот на вакцинација  

 
Епидемиолошки критериуми 
Секое дете или мртвороденче кое е родено од жена 

со лабораториски потврдена инфекција на рубеола во 
текот на бременоста со пренесување од човек на човек 
(вертикално пренесување) 

 
Класификација на случај 
Вродена рубеола 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое новороденче или дете кое или не е испитано 
ИЛИ 
е со негативни лабораториски резултати со барем 

едно од следните две: 
- Епидемиолошка врска И барем една од состојбите 

наведени во категорија „А― клинички критериуми за 
ЦРС 

- Кое ги исполнува клиничките критериуми за ЦРС 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
ИЛИ 
Секое дете кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми И барем еден од следните два  
- Епидемиолошка врска 
- Барем една од состојбите наведени во категорија 

„А― клинички критериуми за ЦРС 
 
2.36. САЛМОНЕЛОЗА (Salmonella spp. различна 

од Salmonella typhi и Salmonella paratyphi) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните четири: 
- Дијареја 
- Зголемена телесна температура 
- Болка во стомакот 
- Повраќање 
 
Лабораториски критериуми 
Изолација на Salmonella (различна од Salmonella 

typhi и Salmonella paratyphi) од столица, урина, место 
на телото (пр. инфицирана рана) или кои било други 
вообичаено стерилни телесни течности и ткива (пр. 
крв, цереброспинална течност, коска, синовијална теч-
ност итн.) 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните пет епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај   НП 

Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
 
2.37. ТЕЖОК  АКУТЕН  РЕСПИРАТОРЕН  СИН-

ДРОМ – САРС (САРС-коронавирус, SARS-CoV) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со зголемена телесна температура ИЛИ 

историја на зголемена температура 
И 
Најмалку еден од следните три: 
- Кашлица 
- Потешкотии во дишењето 
- Недостаток на воздух  
И 
Најмалку еден од следните четири: 
- Ренгенграфски доказ за пневмонија 
- Ренгенграфски доказ за синдром на акутен респи-

раторен дистрес 
- Наоди од аутопсија за пневмонија  
- Наоди од аутопсија за синдром на акутен респира-

торен дистрес  
И 
Нема алтернативна дијагноза која може целосно да 

ја објасни болеста 
 
Лабораториски критериуми 
- Лабораториски критериуми за потврдување на 

случај 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на вирусот во клеточна култура од кој 

било клинички примерок и идентификација на SARS-
CoV со употреба на метод како РТ-ПЦР 

- Детекција на нуклеинска киселина на SARS-CoV 
во барем еден од следните три: 

- Барем два различни клинички примероци (пр. на-
зофарингеален брис и столица) 

- Истиот клинички примерок кој е собран во две 
или повеќе прилики во текот на траењето на болеста 
(пр. секвенцијален назофарингеални аспирати) 

- Две различни анализи или повторување на РТ-
ПЦР со употреба на нов извадок од РНК од првичниот 
клинички примерок при секое испитување 

- Одговор со специфични антитела кон SARS-CoV 
со едно од следните две: 

- Сероконверзија со ЕЛИСА или ИФА во серум во 
акутна и конвалесцентна фаза испитан паралелно 

- Четирипати или поголемо зголемување во титарот 
на антителата помеѓу серуми испитани во акутна и 
конвалесцентна фаза паралелно 

- Лабораториски критериуми за веројатен случај 
Најмалку еден од следните два: 
- Единечен позитивен тест на антитела  за SARS-

CoV 
- Позитивен ПЦР резултат за SARS-CoV на еден 

клинички примерок и анализа 
 
Епидемиолошки критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Секое лице со барем еден од следните три: 
- Вработено на занимање поврзано со зголемен ризик 

од изложеност на SARS-CoV (пр. персонал во лаборато-
рија кој работи со живи вируси слични на SARS-
CoV/SARS-CoV или која чува клинички примероци кои 
се инфицирани со SARS-CoV; лица кои се изложени на 
диви или други животни кои се сметаат како резервоари 
на SARS-CoV, нивни екскрети или секрети итн.) 
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- Близок контакт (
§§§

) со едно или повеќе лица со 
потврден САРС или кои се под испитување за САРС 

- Историја на патување или живеење во област која 
се соочува со појава на САРС 

- Два или повеќе здравствени работници (
((((

) со 
клинички доказ за САРС во истото здравствено одделе-
ние и со почеток на болест во истиот период од десет 
дена 

- Три или повеќе лица (здравствени работници 
и/или пациенти и/или посетители) со клинички доказ 
за САРС со почеток на болест во истиот период од 10 
дена и епидемиолошки поврзани со здравствениот ка-
пацитет 

 
Класификација на случај за интер-епидемиолошки-

от период 
Исто така се применува и во текот на појавата во 

земја или област кои не се зафатени 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми И со епидемиолошка поврзаност И кое ги исполну-
ва лабораториските критериуми за веројатен случај 

 
В. Национален потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за потврдување на случај каде 
испитувањето се спровело во национална референтна 
лабораторија 

 
Г. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за потврдување на случај каде 
испитувањето се спровело во референтна лабораторија 
за проверка на САРС на СЗО 

 
Класификација на случај во текот на појавата 
Се применува во текот на појавата во земја/област 

каде барем едно лице е лабораториски потврдено од 
референтната лабораторија за проверка на САРС на 
СЗО 

 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка врска до национално потврден 
случај или потврден случај 

 
В. Национално потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за потврдување на случај каде 
испитувањето се спровело во национална референтна 
лабораторија 

 
Г. Потврден случај 
Едно од следните три: 

                            
§§§

 Близок контакт е лице кое се грижело, живеело со или имало 
директен контакт со респираторни секрети, телесни течности 
и/или екскрети (пр. измет) на случаи со САРС. 


 Во овој контекст, изразот „здравтсвен работник― го вклучува 
сиот болнички персонал. Дефиницијата на здравственото одделе-
ние во кое се појавува кластерот ќе зависи од локалната ситуа-
ција. Големината на одделението може да варира од цела здрав-
ствена установа ако е мала, до еден оддел или одделение од голе-
ма болница за терциерна здравствена заштита. 

- Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабо-
раториските критериуми за потврдување на случај каде 
испитувањето се спровело во референтна лабораторија 
за проверка на САРС на СЗО 

- Секој национално признат случај со епидемио-
лошка врска до синџирот на пренос каде барем еден 
случај е независно потврден од страна на Референтната 
лабораторија за проверка на САРС на СЗО 

- Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-
уми и со лабораториските критериуми за веројатен 
случај со епидемиолошка врска до синџирот на пренос 
каде барем еден случај е независно потврден од страна 
на Референтната лабораторија за проверка на САРС на 
СЗО 

 
2.38. ИНФЕКЦИЈА СО ЕШЕРИХИЈА КОЛИ 

ШТО СОЗДАВА (ПРОДУЦИРА) ШИГА ТОКСИН/ВЕ-
РОЦИТО-ТОКСИН (STEC/VTEC) 

 
Клинички критериуми 
СТЕЦ/ВТЕЦ  дијареја 
Секое лице со барем еден од следните два: 
- Дијареја 
- Болка во стомакот  
ХУС 
Секое лице со акутна ренална дисфункција и барем 

еден од следните два критериуми: 
- Микроангиопатска хемолитична анемија 
- Тромбоцитопенија 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на Ешерихија коли која произведува 

Шигатоксин (Stx) или има ген (гени) stx1 или stx2 
- Изолација на Ешерихија коли O157 која не фер-

ментира сорбитол (НСФ) (без испитување на ген Stx 
или stx)  

- Директно детекција на нуклеинска киселина на ге-
нот (гените) stx1 или stx2 (без изолација на вирус) 

- Директно детекција на слободен Stx во измет (без 
изолација на вирус) 

Само за ХУС следното може да се употреби како 
лабораториски критериум за да се потврди 
СТЕЦ/ВТЕЦ: 

- Одговор со серогрупа-специфични (ЛПС) антите-
ла кон Escherichia coli  

Треба да се спроведе изолација на вирус 
СТЕЦ/ВТЕЦ и дополнителна карактеризација со серо-
тип, фаготип, гени на еае и поттипови на stx1/stx2 до-
колку е возможно 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните пет епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај на ХУС поврзан со СТЕЦ 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми за ХУС 
 
Б. Веројатен случај на СТЕЦ/ВТЕЦ 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај на СТЕЦ/ВТЕЦ 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми 
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2.39. ШИГЕЛОЗА (Shigella spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните четири: 
- Дијареја 
- Зголемена телесна температура 
- Повраќање 
- Болка во стомакот 
 
Лабораториски критериуми 
- Изолација на Shigella spp. од клинички примерок 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните пет епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
- Изложеност на животната средина 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.40. ГОЛЕМИ СИПАНИЦИ (Variola virus; вирус 

на вариола) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните два: 
- Зголемена телесна температура 
И 
- Везикулозен или пустулозен осип во ист стадиум 

од развој со центрифугална дистрибуција  
- Атипични презентации дефинирани како барем 

едно од следните четири: 
- Хеморагични лезии 
- Плоснати мазни лезии кои не напредуваат во вези-

кули 
- Variola sine eruptione (вариола без исип) 
- Поблаг тип 
 
Лабораториски критериуми 
- Лабораториски критериуми за потврдување на 

случај 
Најмалку едно од следните две лабораториски ис-

питувања: 
- Изолација на вариола вирусот од клинички приме-

рок проследена со секвенцирање (само назначени П4 
лаборатории) 

- Детекција на нуклеинска киселина на вирусот на 
вариола во клинички примерок проследено со сек-
венцирање  

Лабораториските резултати треба да се толкуваат 
во согласност со вакциналниот статус  

- Лабораториски критериуми за веројатен случај 
- Идентификација на компоненти на ортопокс вирус 

со електронско микроскопски преглед  
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните две епидемиолошки врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Лабораториска изложеност (каде има можно изло-

жување на вирус на вариола) 

Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и барем еден од следните два  
- Епидемиолошка поврзаност со потврден случај на 

заболен човек со пренос од човек на човек 
- Исполнување на лабораториски критериуми за ве-

ројатен случај 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за потврда на случај 
Во текот на избивањето: секое лице кое ги исполну-

ва клиничките критериуми и со епидемиолошка пов-
рзаност 

 
2.41. СИФИЛИС (Treponema pallidum) 
 
Клинички критериуми 
- Примарен сифилис 
Секое лице со една или неколку (најчесто без-

болни) крастички (шанкер) во гениталната, перинеал-
ната, аналната област или устата или фарингеална 
мукоза или на кое било друго место екстрагенитално 

- Секундарен сифилис 
Секое лице со барем еден од следните пет: 
- Дифузен макуло-папулозен осип кој најчесто ги 

опфаќа дланките и стапалата 
- Генерализирана лимфаденопатија 
- Кондилома лата 
- Енантем 
- Алопеција дифуза 
- Ран латентен сифилис (< 1 година) 
Историја на симптоми кои се компатибилни со раз-

ните фази на сифилис во рамките на претходните 12 
месеци 

- Доцен латентен сифилис (> 1 година) 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми (посебни серолошки испитувања) 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку едно од следните четири лабораториски 

испитувања: 
- Демонстрација на Treponema pallidum во ексудати 

или ткива на лезии со микроскопски преглед во темно 
поле  

- Демонстрација на Treponema pallidum во ексудати 
или ткива на лезии со испитување ДФА 

- Демонстрација на Treponema во ексудати или тки-
ва на лезии со PCR  

- Детекција на антитела кон Treponema pallidum со 
скрининг тест (ТПХА, ТППА или ЕИА) И дополнител-
но детекција на Tp-IgM антитела (со IgM-ЕЛИСА, IgM 
имуноблот или 19S-IgM-ФТА-абс) – потврдено со вто-
ра IgM анализа 

 
Епидемиолошки критериуми 
- Примарен/секундарен сифилис 
Епидемиолошка поврзаност од човек на човек (сек-

суален контакт) 
- Ран латентен сифилис (< 1 година) 
Епидемиолошка поврзаност од човек на човек (сек-

суален контакт) во рок од 12 претходни месеци 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај      НП 
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Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за потврда на случај 
 
2.42. СИФИЛИС, КОНГЕНИТАЛЕН И НЕОНА-

ТАЛЕН (Treponema pallidum) 
 
Клинички критериуми 
Секое дете на возраст < 2 години со барем едно од 

следните 10:  
- Хепатоспеномегалија 
- Мукокутани лезии 
- Кондилома лата 
- Перзистирачки ринитис 
- Жолтица 
- Псевдопарализа (како резултат на периоститис и 

остеохондритис) 
- Засегнатост на централниот нервен систем 
- Анемија 
- Нефротски синдром 
- Лоша исхранетост (малнутриција) 
 
Лабораториски критериуми 
- Лабораториски критериуми за потврдување на 

случај 
Најмалку еден од следните три: 
- Демонстрација на Treponema pallidum со микро-

скопско испитување во темно поле во папочната врска, 
плацентата, носниот исцедок или материјал од кожна 
лезија 

- Демонстрација на Treponema pallidum со ДФА-ТП 
испитување во папочната врска, плацентата, носниот 
исцедок или материјал од кожна лезија 

- Детекција на Treponema pallidum – специфични 
IgM (ФТА-абс, ЕИА) 

И реактивен не-трепонемален тест (ВДРЛ, РПР) во 
серумот од детето 

- Лабораториски критериуми за веројатен случај 
Најмалку еден од следните три: 
- Реактивен резултат од ВДРЛ-ЦСФ тест 
- Реактивни не-трепонемлни и трепонемални серо-

лошки тестови во серумот од мајката 
- Не-трепонемалски титар на антитела кај детето е 

четири пати или повеќе поголем од титарот од антите-
ла во серумот од мајката 

 
Епидемиолошки критериуми 
Секое дете со епидемиолошка поврзаност за пренос 

од човек на човек (вертикален пренос) 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај        НП  
 
Б. Веројатен случај 
Секое бебе или дете кое ги исполнува клиничките 

критериуми и барем еден од следните два:  
- Епидемиолошка поврзаност 
- Исполнување на лабораториски критериуми за ве-

ројатен случај 
 
В. Потврден случај 
Секое дете кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за потврда на случај 
 
2.43. ТЕТАНУС (Clostridium tetani) 
 
Клинички критериуми 

Секое лице со барем два од следните три: 
- Болни мускулни контракции првенствено на масе-

терните и вратните мускули кои водат до спазми (гр-
чеви) на лицето познати како тризмус и „ризус сардо-
никус― 

- Болни контракции на мускулите на трупот 
- Генерализирани грчеви, често во положба на 

опистонус 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните две: 
- Изолација на Clostridium tetani од инфицирано 

место 
- Детекција на токсин на тетанус во примерок на се-

рум 
 
Епидемиолошки критериуми НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај      НП  
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.44. КРЛЕЖЕН ЕНЦЕФАЛИТИС (TBE вирус; 

tick-borne encephalitis virus) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со симптоми на воспаление (инфлама-

ција) на ЦНС (пр. менингитис, менингоенцефалитис, 
енцефаломиелитис, енцефалорадикулитис ) 

 
Лабораториски критериуми (

††††
) 

- Лабораториски критериуми за потврдување на 
случај: 

Најмалку еден од следните пет: 
- ТБЕ специфични антитела IgM И IgG во крвта 
- ТБЕ специфични антитела IgM во ЦСФ 
- Серо-конверзија или четири-кратен пораст на 

ТБЕ-специфични антитела во примероци на парен се-
рум 

- Детекција на нуклеинска киселина на ТБЕ вирусот 
во клинички примерок, 

- Изолација на TБE вирус од клинички примерок  
- Лабораториски критериуми за веројатен случај: 
Детекција на ТБЕ-специфични IgM антитела во 

единствен примерок на серум 
 
Епидемиолошки критериуми 
Изложеност на заеднички извор (непастеризирани 

млечни производи) 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај         НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и лабораториските критериуми за веројатен случај, 
ИЛИ 

                            
††††

 Серолошките резултати треба да се толкуваат во согласност 
со статусот на вакцинација и претходната изложеност на други 
флавивирусни инфекции. Потврдените случаи во тие ситуации 
треба да се потврдат со анализа за неутрализација на серум или 
друга еквивалнтна анализа. 
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Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-
ми и со епидемиолошка поврзаност 

 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за потврда на случај 
 
2.45. ТОКСОПЛАЗМОЗА, КОНГЕНИТАЛНА 

(Toxoplasma gondii) 
 
Клинички критериуми 
Не е соодветно за целите на надзор 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните четири: 
- Демонстрација на Toxoplasma gondii во телесни 

ткива или течности 
- Детекција на нуклеинска киселина на Toxoplasma 

gondii во клинички примерок 
- Одговор со Toxoplasma gondii специфични антите-

ла (IgM, IgG, IgA) кај новороденче 
- Постојано (перзистирачки) стабилни титри на 

Toxoplasma gondii IgG кај дете (на возраст < 12 месеци) 
 
Епидемиолошки критериуми НП 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај        НП 
 
В. Потврден случај 
Секое дете кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми 
 
2.46. ТРИХИНЕЛОЗА (Trichinella spp.) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем три од следните шест: 
- Зголемена телесна температура 
- Осетливост и болка во мускулите 
- Дијареја 
- Едем на лице 
- Еосинофилија 
- Субконјуктивални, субунгуални и ретинални хе-

морагии 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два: 
- Демонстрација на Trichinella ларви во ткиво доби-

ено со биопсија на мускули 
- Одговор со Trichinella специфични антитела (ИФА 

тест, ЕЛИСА или Вестерн блот) 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните две епидемиолошки врски: 
- Изложеност на контаминирана храна (месо) 
- Изложеност на заеднички извор 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и лабораториските критериуми 

2.47. ТУБЕРКУЛОЗА (Mycobacterium tuberculosis 
комплекс) 

 
Клинички критериуми 
Секое лице со следните два: 
- Знаци, симптоми и/или радиолошки наоди во при-

лог на активна туберкулоза на кое било место И 
- Одлука на лекар да го лечи лицето со целосен 

курс на терапија против туберкулоза 
ИЛИ 
Случај откриен посмртно со патолошки наоди во 

прилог на активна туберкулоза која би посочила трет-
ман со анти-туберкулозна терапија доколку на пациен-
тот му била поставена дијагноза пред смртта  

 
Лабораториски критериуми 
- Лабораториски критериуми за потврдување на 

случај 
Најмалку еден од следните два: 
- Изолација на Mycobacterium tuberculosis комплекс 

(освен Mycobacterium bovis-БЦГ) од клинички приме-
рок 

- Детекција на нуклеинска киселина на 
Mycobacterium tuberculosis комплекс во клинички при-
мерок и позитивна микроскопска анализа за ацидоре-
зистентни бацили или еквивалентни флуоресцентни 
обоени бацили на светлосна микроскопија  

- Лабораториски критериуми за веројатен случај 
Најмалку еден од следните три: 
- Микроскопска анализа за ацидорезистентни баци-

ли или еквивалентни флуоресцентни обоени бацили на 
светлосна микроскопија  

- Детекција на нуклеинска киселина на 
Mycobacterium tuberculosis комплекс во клинички при-
мерок 

- Хистолошка појава на грануломата 
 
Епидемиолошки критериуми  НП  
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и лабораториските критериуми за веројатен случај 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за потврда на случај 
 
2.48. ТУЛАРЕМИЈА (Francisella tularensis) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните клинички об-

лици: 
- Улцерограндуларна туларемија 
- Кожен улцер  
И 
- Регионална лимфаденопатија 
- Гландуларна туларемија 
- Зголемени и болни лимфни јазли без очигледен 

улцер 
- Окулогландуларна туларемија 
- Конјуктивитис 
И 
- Регионална лимфаденопатија 
- Орофарингеална туларемија 
- Цервикална лимфаденопатија 
И  најмалку еден од следните три: 
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- Стоматитис 
- Фарингитис 
- Тонзилитис 
- Цревна туларемија 
Најмалку еден од следните три: 
- Болка во стомакот 
- Повраќање 
- Дијареја 
- Пневмонична (Белодробна) туларемија 
- Пневмонија 
- Тифоидна туларемија 
Најмалку еден од следните два: 
- Зголемена телесна температура без рани знаци за 

локализација и симптоми 
- Септикемија  
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните три: 
- Изолација на Francisella tularensis од клинички 

примерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на Francisella 

tularensis во клинички примерок 
- Одговор со Francisella tularensis специфични анти-

тела  
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните три епидемиолошки врски: 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.49. ТИФУС/ПАРАТИФУС (Salmonella 

typhi/paratyphi) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните два: 
- Појава на постојана покачена  температура 
- Најмалку две од следните четири: 
- Главоболка 
- Релативна брадикардија 
- Непродуктивна кашлица 
- Дијареја, запек, слабост или болка во стомакот 
Паратифус има исти симптоми како и тифус, сепак, 

најчесто во поблаг вид 
 
Лабораториски критериуми 
- Изолација на Salmonella typhi или paratyphi од 

клинички примерок 
 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните три епидемиолошки врски: 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заразена храна/вода за пиење 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 

Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-
ми и со епидемиолошка поврзаност 

 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.50. ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ 

(ВХФ) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните два: 
- Зголемена телесна температура 
- Хеморагични манифестации во различни облици 

кои можат да доведат до откажување на повеќе органи 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните два: 
- Изолација на специфичен вирус од клинички при-

мерок 
- Детекција на нуклеинска киселина на специфич-

ниот вирус во клинички примерок и генотипизација 
 
Епидемиолошки критериуми 
Најмалку еден од следните: 
- Патување во последните 21 ден во регион каде се 

познати случаи на ВХФ или се верува дека истите се 
појавиле 

- Изложеност на веројатен или потврден случај на 
ВХФ во последните 21 ден, чија појава на болест била 
во рок од последните шест месеци 

 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај  НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.51. ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА (Западно 

нилска вирусна инфекција, ВНВ) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со зголемена телесна температура 
ИЛИ 
Најмалку еден од следните два: 
- Енцефалитис 
- Менингитис 
 
Лабораториски критериуми 
- Лабораториско испитување за потврдување на 

случај 
Најмалку еден од следните четири: 
- Изолација на ВНВ од крв или ЦСФ 
- Детекција на нуклеинска киселина на ВНВ во крв 

или ЦСФ 
- Одговор со специфични антитела на ВНВ (IgM) во 

ЦСФ 
- ВНВ IgM висок титар И детекција на ВНВ IgG, И 

потврдување со неутрализација 
- Лабораториско испитување за веројатен случај 
 Присуство на специфични антитела на ВНВ во се-

рум 
Лабораториските резултати треба да се толкуваат 

според статусот на вакцинација во однос на флавиви-
рус 
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Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните две епидемиолошки врски: 
- Пренесување од животно на човек (кој живее, по-

сетил или бил изложен на каснувања од комарци во об-
ласт каде ВНВ е ендемска кај коњи или птици) 

- Пренесување од човек на човек (вертикално пре-
несување, трансфузија на крв, трансплантанти) 

 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и барем еден од следните два  
- епидемиолошка поврзаност 
- лабораториско испитување за веројатен случај 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за потврда на случај 
 
2.52. ЖОЛТА ТРЕСКА ( вирус на жолта треска) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со зголемена телесна температура 
И 
Најмалку еден од следните два: 
- Жолтица 
- Генерализирани хеморагии 
 
Лабораториски критериуми 
Најмалку еден од следните пет: 
- Изолација на вирусот на жолта треска од клинич-

ки примерок 
- Детекцијана нуклеинска киселина на вирусот на 

жолта треска 
- Детекција на антиген на вирусот на жолта треска 
- Одговор со специфични антитела на жолта треска 
- Демонстрација на типични лезии во посмртна хис-

топатологија на црн дроб 
- Лабораториските резултати треба да се толкуваат 

според статусот на вакцинација во однос на флавиви-
рус 

 
Епидемиолошки критериуми 
Патување во последната 1 недела во регион каде се 

познати случаи на жолта треска или се верува дека ис-
тите се појавиле 

 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај    НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое не е скоро вакцинирано и ги испол-

нува клиничките и лабораториските критериуми 
Во случај на скорешна вакцинација, лицето кај кое 

е откриен вирус на дива жолта треска 
 
2.53. ЈЕРСИНИОЗА (Yersinia enterocolitica, 

Yersinia pseudotuberculosis) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со барем еден од следните пет: 
- Зголемена телесна температура 
- Дијареја 
- Повраќање 

- Болка во стомакот (псевдоапендицитис) 
- Тенезми  
 
Лабораториски критериуми 
- Изолација на Yersinia enterocolitica или Yersinia 

pseudotuberculosis патогени за човекот од клинички 
примерок 

 
Епидемиолошки критериуми 
Барем една од следните четири епидемиолошки 

врски: 
- Пренесување од човек на човек 
- Изложеност на заеднички извор 
- Пренесување од животно на човек 
- Изложеност на загадена храна 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.54. АМЕБИЈАЗА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со : 
- дијареални испразноци со примеси на слуз и крв,  
- болки во стомакот   
- губиток на апетит при акутната цревна амебијаза, 

и 
- различна органска симптоматологија во зависност 

од локализацијата на процесот при вонцревна амеби-
јаза. 

 
Лабораториски критериуми 
- трофозоити и цисти на Entamoeba histolytica во ис-

празноците 
- трофозоити на Entamoeba histolytica  во биоптичен 

материјал од улцерација во  дебелото црево 
- специфичен антитело-одговор (ИИФ

‡‡‡‡
, РИХА

§§§§
, 

ELISA, ЦЕФ
(((((

). 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај   НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките и лабора-

ториските критериуми за инфекција 
 
2.55.  АСКАРИJAЗА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со: 
- белодробен и алергичен синдром  во миграцио-

нен стадиум  
- диспептичен синдром во цревниот стадиум  
- Можни се компликации – опструктивен илеус, 

панкреатитис, перитонитис, холестаза, апендицитис и 
др. 

                            
‡‡‡‡

 Индиректна имунофлуоресценција 
§§§§ Индиректна хемаглутинација 
 Countercurrent electrophoresis 
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Лабораториски критериуми  
- јајца на Ascaris lumbricoides во испразноците 
- возрасен паразит – спонтано излегува или во ис-

празноците  
 
Класификација на случаите  
 
А. Можен случај НП 
 
Б. Веројатен случај   НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува лабораториските кри-

териуми за инфекција. 
 
2.56.  ВАРИЧЕЛА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со: 
- акутен почеток 
- покачена температура 
- полиморфен исип (макули, папули, везикули, 

крусти) кој избива во налет и  придружен со свраб 
- Осипот кој е распространет по телото, лицето и 

екстремитетите и поретко се забележува на дланките и 
стапалата. 

- Поединични исипни елементи се забележуваат и 
на лигавиците 

 
Лабораториски критериуми  
Најмалку едно од следните  четири лабораториски 

испитувања: 
- детекција на антиген на вирусот на варичела 
- детекција на вирусни антитела во серумот 
- Изолација на вирусот на варичела  во клинички 

примерок 
- детекција на нуклеинска киселина на вирусот во 

клинички примерок 
Лабораториските резултати треба да се толкуваат 

во согласност со вакциналниот статус . 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност со преносот од човек 

на човек 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критери-

уми 
 
Б. Веројатен случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице со типична клиничка слика и кое ги ис-

полнува лабораториските критериуми 
 
2.57.  ВИРУСНИ МЕНИНГИТИСИ И МЕНИНГО-

ЕНЦЕФАЛИТИСИ 
 
Вирусни Менингитиси 
Клинички критериуми 
Секое лице со : 
- со нагли почеток, 
-  висока температура,  
- симптоми на менингеално дразнење - главоболки, 

гадење, повраќање,  
- фотофобија, хиперестезија кон надворешни драз-

би   
- вратна ригидност. 

Вирусни  Менингоенцефалитиси 
Клинички критериуми 
Секое лице со : 
- со знаци на менингеално дразнење  
- различни форми на нарушена свест до кома,  
- грчеви (конвулзии)  
- фокални (жаришни, огнишни) невролошки ис-

пади. 
 
Лабораториски критериуми  
- Изолација на вируси од клинички примероци 
- Позитивна серологија 
- Докажување на вирусна нуклеинска киселина во 

клинички примероци 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност со преносот од човек 

на човек 
 
Класификација на случај 
А.  Можен случај   НП 
Б. Веројатен случај   
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и со епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
Секое лице со типична клиничка слика и кое ги ис-

полнува лабораториските критериуми 
 
2.58   ЛАЈМСКА БОРЕЛИОЗА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со: 
- појава на еритематозна кожна лезија (Еритема 

мигранс)  на местото каде што бил прилепен крлеж,  
- развој на регионален лимфаденитис, невритис,  
- засегање на централниот нервен систем,  
- артритиси,  
- миокардитис,  
- увеитис. 
 
Лабораториски критериуми  
Најмалку едно од следните  три  лабораториски ис-

питувања: 
- Докажување на специфични антитела против В. 

burgdorferi 
- Докажување на нуклеинска киселина 
- Изолирање на В. burgdorferi од клинички матери-

јал 
 
Класификација на случај 
 
А.  Можен случај            НП 
 
Б.    Веројатен случај     НП 
 
В.    Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и кој е лабораториски потврден 
 
2.59  ЛАЈШМАНИОЗА, ВИСЦЕРАЛНА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со : 
- пролонгирана неправилна температура,  
- спленомегалија,  
- панцитопенија и  
- губиток во телесна тежина 
 
Лабораториски критериуми  
- Микроскопско или културелно докажување на па-

разитот ( Leishmania  )во пунктат од  коскена срцевина, 
слезенка, црн дроб, лимфен јазел, крв. 

- Позитивна серологија (ИИФ1, ELISA)  
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Класификација на случај 
 
А. Можен случај       НП 
 
Б.  Веројатен случај    НП 
 
В. Потврден случај 
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и  кој е потврден лабораториски. 
 
2.60  МАРСЕЈСКА ТРЕСКА 
 
Клинички критериуми  
Секое лице со : 
- создавање на примарен афект на местото, каде бил 

прилепен крлеж - ―таш ноар‖ (тркалезен инфилтрат, 
покриен со некротична коричка),  

- покачена температура,  
- трески,  
- главоболки,  
- миалгии,  
- макуло-папулозен исип по целото тело, вклучи-

телно дланките и стапалата. 
 
Лабораториски критериуми  
- Докажување на специфични антитела во серумот 

на пациентот 
- Изолирање на причинителот од клинички матери-

јал 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај       НП 
 
Б.   Веројатен случај     
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и присуство на епидемиолошка поврзаност 
 
В. Потврден случај 
 Случај со типична клиничка слика, кој е лаборато-

риски потврден. 
 
2.61  ОРНИТОЗА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице  со : 
-  акутен почеток,  
- општа интоксикација,  
- главоболки,  
- покачена температура,  
- трески,  
- болки зад градната коска,  
- сува кашлица  
- рентгенолошки податок (знаци) за пневмонија. 
Лабораториски критериуми за дијагноза 
- Докажување на специфични антитела во серумот 

на болниот 
- Изолирање на Chlamydia  psittaci од клинички ма-

теријал 
 
Класификација на случај 
 
А. Можен случај        
Случај со типична клиничка слика и податок за 

контакт со птици 
 
Б.    Веројатен случај     
Случај со типична клиничка слика и податок за 

контакт со птици  
 
В. Потврден случај 

 Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-
ми и  кој е лабораториски потврден. 

 
2.62   ПЕТНЕСТ  ТИФУС (ДАМЧЕСТ ТИФУС) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со: 
- нагли почеток,  
- висока температура и трески,  
- силно изразен токсико-инфективен синдром,  
- розеоло-петехиален исип и  
- нарушена свест (статус тифозус) 
 
Лабораториски критериуми  
- Докажување на специфични антитела во серумот 

на пациентот 
- Изолирање на причинителот од клинички матери-

јал 
 
Епидемиолошки критериуми 
Епидемиолошка поврзаност со преносот од човек 

на човек 
 
Класификација на случаите 
 
A. Можен:  НП  
 
Б. Веројатен:  Случај со типична клиничка слика и 

присуство на епидемиолошка поврзаност 
 
B. Потврден случај:  
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и  кој е лабораториски потврден. 
 
2.63  СКАРЛАТИНА 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со: 
- нагли почеток, 
- зголемена температура,  
- повраќање, 
- гушоболки,  
- изразен  токсикоинфективен синдром,  
- леукоцитоза,  
- карактеристичен исип по кожата и лигавиците  
- ангина. 
 
Лабораториски критериуми 
- Изолирање на S. pyogenes од клинички материјал 
- Докажување на специфичен имун одговор (AST) 
 
Класификација на случаите 
 
A. Можен:  Случај со типична клиничка слика, кој 

што не е лабораториски  потврден   
 
Б. Веројатен:  Случај со типична клиничка слика и 

присуство на епидемиолошка поврзаност 
 
B. Потврден случај:  
Секое лице кое ги исполнува клиничките критериу-

ми и  кој е лабораториски потврден. 
 
2.64  ТЕНИЈАЗА (ТЕНИАРИНХОЗА) 
 
Клинички критериуми 
Секое лице со: 
- абдоминален синдром  
И  
- перианален свраб.  
 
Лабораториски критериуми  



 Стр. 30 - Бр. 19                                                                                     30 јануари 2018 
 

- Докажување на јајца на Taenia solium ili T. saginata 
(Taeniarhinchus saginatus) во перианален секрет  

- Докажување на членчиња на тенијата – спонтано 
излезени или во испразноците  

 
Класификација на случаите  
 
A. Можен: НП 
 
Б.   Веројатен: НП 
 
B. Потврден случај:  
Секое лице  кој е лабораториски потврден. 
 
2.65  ТРИХУРИЈАЗА (ТРИХОЦЕФАЛОЗА) 
 
Клинички критериуми  
Секое лице со: 
- колитичен синдром, 
И 
- анемија 
 
Лабораториски критериуми за дијагноза 
- Докажување на јајца на Trichiuris trichiura 

(Trichocephalus trichiurus) во      испразноците 
 
Класификација на случаите  
 
A. Можен: НП 
 
Б.   Веројатен: НП 
 
B. Потврден случај:  
Секое лице кој е лабораториски потврден. 
 
2.66  ХИМЕНОЛЕПИЈАЗА (ХИМЕНОЛЕПИДОЗА) 
 
Клинички критериуми 
-  диспептичен синдром.  
 
Лабораториски критериуми   
- Докажување на јајца на Hymenolepis nana во ис-

празноците 
 
Класификација на случаите  
 
A. Можен: НП 
 
Б.   Веројатен: НП 
 
B. Потврден случај:  
Секое лице кој  е лабораториски потврден. 
 
3. ДЕФИНИЦИИ НА СЛУЧАЈ НА ПОСЕБНИ 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 
 
3.1. ГЕНЕРАЛНА ДЕФИНИЦИЈА НА СЛУЧАЈ НА 

НОЗОКОМИЈАЛНА ИНФЕКЦИЈА (ИЛИ „ИНФЕК-
ЦИЈА ПОВРЗАНА СО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА―) 

Нозокомијална инфекција поврзана со тековен 
престој во болница се дефинира како инфекција која 
одговара на една од дефинициите на случај 

И 
- појавата на симптомите била третиот ден или по-

доцна (ден на примање во болница = прв ден) од теков-
ниот престој во болница 

ИЛИ 
- пациентот бил подложен на хируршка операција 

првиот или вториот ден и развил симптоми на инфек-
ција на хируршко место пред третиот ден   ИЛИ 

- бил ставен инвазивен уред првиот или вториот 
ден што резултирал со ХАИ пред третиот ден 

Нозокомијална инфекција поврзана со претходен 
престој во болница се дефинира како инфекција која 
одговара на една од дефинициите на случај 

И 
- пациентот има инфекција, но е повторно примен 

во болница помалку од два дена по претходното при-
мање во болница за акутна нега   

ИЛИ 
- пациентот со инфекција која соодветствува со де-

финицијата на случај на инфекција на хируршко место, 
т.е. ССИ се појавила во рок од 30 дена од операцијата 
(или во случај кога операцијата вклучува имплант била 
длабока или органска/просторна ССИ која се развила 
во рок од една година од операцијата) и пациентот или 
има симптоми кои соодветствуваат со дефиницијата на 
случај и/или е под антимикробна терапија за таа ин-
фекција 

ИЛИ 
- пациентот е примен (или развил симптоми во рок 

од два дена) со Clostridium difficile инфекција во текот 
на помалку од 28 дена од претходното отпуштање од 
болница за акутна нега 

За истражувачки цели, една активна нозокомиална 
инфекција која е присутна на денот на истражувањето 
се дефинира како инфекција за која знаците и симпто-
мите од инфекцијата се присутни на датумот на истра-
жувањето или знаците и симптомите биле присутни во 
минатото и пациентот (сè уште) добива терапија за таа 
инфекција на датумот на истражувањето. Присуството 
на симптоми и знаци треба да се провери до почетокот 
на терапијата со цел да се утврди дали третираната ин-
фекција се совпаѓа со онаа од дефинициите на случајот 
на нозокомијална инфекција. 

 
3.1.1. БЈ: ИНФЕКЦИЈА НА КОСКИТЕ И ЗГЛО-

БОВИТЕ 
БЈ-КОСКА: Остеомиелитис  
Остеомиелитот треба да исполнува барем еден од 

следните критериуми: 
- Пациентот има микроорганизми култивирани од 

коска 
- Пациентот има доказ за остеомиелитис на дирек-

тното испитување на коската во текот на хируршката 
операција или хистопатолошкото испитување 

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C),  локализиран 
оток, чувствителност, топлина или исцедок на сомни-
телното место на инфекција на коската 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми култивирани од крв 
- позитивен тест на антиген при проверка на крв 

(пр. Haemophilus.influenzae, Streptococcus pneumoniae) 
- радиографски доказ за инфекција (пр. абнормални 

наоди на рентгенската снимка, компјутерската томог-
рафија (КТ скен), МРИ, сцинтиграфија [галиум, техни-
циум и т.н.]). 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да се пријави медијастинитис после операција на 

срце која е придружена од остеомиелитис како инфек-
ција на хируршко место-орган/простор (ССИ-О). 

БЈ-ЈНТ: Зглобови или бурза 
Инфекциите на зглобовите или бурзата треба да ис-

полнуваат барем еден од следните критериуми:  
- Пациентот има микроорганизми култивирани од 

течноста во зглобовите или синивиална биопсија 
- Пациентот има доказ за инфекција на зглобовите 

или бурзата која се гледа во текот на хируршката опе-
рација или хистопатолошкото испитување 

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: 
болка во зглобовите, оток, чувствителност, топлина, 
доказ за излив или ограничување на движењето 
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И барем едно од следново: 
- микроорганизми и леукоцити кои можат да се ви-

дат на боењето по Грам во течноста од зглобовите  
- позитивен тест на антигени на крв, урина или теч-

ност во зглобовите 
- клеточен профил и хемиски карактеристики на 

течноста во зглобовите компатибилна со инфекција и 
која не се објаснува со основно ревматолошко нарушу-
вање 

- радиографски доказ за инфекција (пр. абнормални 
наоди на рентгенската снимка, компјутерската томог-
рафија (КТ скен), МРИ, сцинтиграфија [галиум, техни-
циум и т.н.]). 

БЈ-ДИСК: Инфекција на интервертебралниот прос-
тор 

Инфекцијата на интервертебралниот простор треба 
да исполнува барем еден од следните критериуми: 

- Пациентот има организми кои се култивирани од 
ткиво од интервертебралниот простор добиено во те-
кот на хируршката операција или со аспирација со игла 

- Пациентот има доказ за инфекција на интервер-
тебралниот простор која се гледа во текот на хи-
руршката операција или хистопатолошкото испиту-
вање 

- Пациентот има зголемена телесна температура (> 
38 °C) без друга препознатлива причина или болка во 
опфатениот интервертебрален простор 

- И радиографски доказ за инфекција (пр. абнор-
мални наоди на рентгенската снимка, компјутерската 
томографија (КТ скен), МРИ, сцинтиграфија [галиум, 
технициум и т.н.]). 

Пациентот има зголемена телесна температура (> 
38 °C) без друга препознатлива причина или болка во 
опфатениот интервертебрален простор 

- И позитивен тест на антигени на крв или урина 
(пр. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis, или Streptococcus од Група Б). 

 
3.1.2. БСИ: ИНФЕКЦИЈА НА КРВОТОКОТ 
БСИ: Лабораториски потврдена инфекција на крво-

токот 
Една позитивна крвна култура за препознаен пато-

ген 
ИЛИ 
Пациентот има барем еден од следните знаци или 

симптоми: зголемена телесна температура (> 38 °C), 
морници или хипотензија 

И Две позитивни хемокултури за чест кожен конта-
минант (од два одделни примероци на крв, вообичаено 
во рок од 48 часа) 

Кожни контаминанти = коагулаза-негативни стафи-
лококи, Micrococcus spp., Propionibacterium acnes, 
Bacillus spp., Corynebacterium spp. 

Извор на инфекцијата на крвотокот: 
- Со катетер: истиот микроорганизам бил култиви-

ран од катетер или симптомите се подобриле во рок од 
48 часа по отстранување на катетерот (Ц-ПВЦ: перифе-
рен катетар, Ц-ЦВЦ: централен венозен катетар (забе-
лешка: пријавете Ц-ЦВЦ или Ц-ПВЦ БСИ како ЦРИ3-
ЦВЦ или ЦРИ3-ПВЦ соодветно ако се микробиолошки 
потврдени, видете дефиниција ЦРИ3)). 

- Секундарна инфекција, која е последица на друга 
инфекција: истиот микро-организам бил изолиран од 
друго место на инфекција или постои силен клинички 
доказ дека инфекцијата на крвотокот била секундарна 
инфекција која е последица на друго место на инфек-
ција, инвазивна дијагностичка постапка или надвореш-
но тело 

- Пулмонална (С-ПУЛ) 
- Инфекција на уринарен тракт (С-УТИ) 
- Инфекција на дигестивен тракт (С-ДИГ) 
- ССИ (С-ССИ): инфекција на хируршко место 

- Кожа и меко ткиво (С-ССТ) 
- Друго (С-ОТХ) 
- Непознато потекло (НП): Ништо од наведеното, 

инфекција на крвотокот од непознато потекло (пот-
врдена во текот на истражувањето и нема познат из-
вор) 

- Непознато (НЕП): Нема информации на распола-
гање за изворот на инфекцијата на крвотокот или не-
достасуваат информации 

 
3.1.3. ЦНС: ИНФЕКЦИЈА ЗА ЦЕНТРАЛНИОТ 

НЕРВЕН СИСТЕМ 
ЦНС-ИЦ: Интракраниална инфекција (мозочен ап-

сцес, субдурална или епидурална инфекција, енцефа-
литис) 

Интракраниалната инфекција терба да исполнува 
барем еден од следните критериуми:  

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од ткивото на мозокот или дура матер 

- Пациентот има апсцес или доказ за интракраниал-
на инфекција која се гледа во текот на хируршката опе-
рација или хистопатолошкото испитување 

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: гла-
воболка, вртоглавица, зголемена телесна температура  
(> 38 °C), локални невролошки знаци, променливо ни-
во на свесност или збунетост 

И барем едно од следново: 
- микроорганизми кои се гледаат на микроскопско-

то испитување на мозокот или апсцесно ткиво кое е до-
биено со аспирација со игла или со биопсија во текот 
на хируршката операција или аутопсија 

- позитивен тест на антиген во крв или урина 
- радиографски доказ за инфекција, (пр. патолошки 

наоди на ултразвук, компјутерска томографија (КТ 
скен, МРИ, радионуклиден скен на мозокот или арте-
риограм) 

- единствен дијагностички титер на антитела (IgM) 
или четирикратно зголемување во парниот серум (IgG) 
за патоген 

И доколку дијагнозата била поставена пред смрт, 
лекарот би вовел соодветна антимикробна терапија. 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Ако менингитисот и мозочниот апсцес се присутни 

заедно, пријавете ја инфекцијата како ИЦ 
ЦНС-МЕН: Менингитис или вентрикулитис 
Менингитисот или вентрикулитисот треба да ис-

полнуваат барем еден од следните критериуми: 
- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-

ни од цереброспиналната течност (ЦСФ) 
- Пациентот има барем еден од следните знаци или 

симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), главоболка, за-
кочен врат, менингеални знаци, знаци на краниални 
нерви или разрдазливост 

И барем еден од следните критериуми: 
- зголемени леукоцити, покачени протеини и/или 

намалена глукоза во ЦСФ 
- микроорганизми кои се гледаат со боењето по 

Грам во ликвор 
- микроорганизми култивирани од крв 
- позитивен тест на антиген во ЦСФ, крв или урина 
- единствен дијагностички титер на антитела (IgM) 

или четирикратен пораст во парен серум (IgG) за пато-
генот  

И ако дијагнозата е поставена пред смрт, лекарот 
воведува соодветна антимикропбна терапија.  

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
- Пријавете ЦСФ инфекција за анастомоза како 

ССИ ако се појави  ≤ 1 (една) година од поставувањето; 
ако се појави подоцна или после манипулацијата/прис-
тапот до анастомозата, пријавете како ЦНС-МЕН 
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- Пријавете менингоенцефалитис како МЕН 
- Пријавете спинален апсцес со менингитис како 

МЕН 
ЦНС-СА: Спинален апсцес без менингитис 
Апсцес на спиналниот епидурален или субдурален 

простор, без вклучување на цереброспиналната теч-
ност или околните коскени структури, треба да испол-
нува барем еден од следните критериуми: 

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од апсцес во спиналниот епидурален или субдура-
лен простор 

- Пациентот има апсцес во спиналниот епидурален 
или субдурален простор кој се гледа во текот на хи-
руршката операција или при аутопсија или доказ за ап-
сцес кој се гледа во текот на хистопатолошкото испи-
тување 

- Пациентот има барем еден од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка во грбот, 
локална чувствителност, радикулитис, парапареза или 
параплегија 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми култивирани од крв 
- радиографски доказ за спинален апсцес (пр. аб-

нормални наоди на миелографија, ултразвук, компју-
терска томографија (КТ скен), МРИ или други скенови 
[галиум, технициум и т.н.]) 

И ако дијагнозата е поставена пред смрт, лекарот 
воведува соодветна антимикробна терапија 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Пријавете спинален апсцес со менингитис како ме-

нингитис (ЦНС-МЕН) 
 
3.1.4. ЦРИ: ИНФЕКЦИЈА ПОВРЗАНА СО КАТЕ-

ТЕР ( ) 
ЦРИ1_ЦВЦ: Локална инфекција поврзана со ЦВЦ 

(нема позитивна крвна култура) 
- квантитативна ЦВЦ култура > 103 CFU/ml или 

полу-квантитативна ЦВЦ култура > 15 ЦФУ 
- И гној/запаление на местото на вметнувањето (по-

ставувањето) или тунелот 
ЦРИ1-ПВЦ: Локална инфекција поврзана со ПВЦ 

(нема позитивна крвна култура) 
- квантитативна ПВЦ култура > 103 CFU/ml или 

полу-квантитативна ПВЦ култура > 15 ЦФУ 
- И гној/запаление на местото на вметнување или 

тунелот 
ЦРИ1-ЦВЦ: Генерална инфекција поврзана со ЦВЦ 

(нема позитивна крвна култура) 
- квантитативна ЦВЦ култура > 103 CFU/ml или 

полу-квантитативна ЦВЦ култура > 15 ЦФУ 
- И клиничките знаци се подобруваат во рок од 48 

часа по отстранување на катетерот 
ЦРИ2-ПВЦ: Генерална инфекција поврзана со ПВЦ 

(нема позитивна крвна култура) 
- квантитативна ПВЦ култура > 103 CFU/ml или 

полу-квантитативна ПВЦ култура > 15 ЦФУ 
- И клиничките знаци се подобруваат во рок од 48 

часа по отстранување на катетерот 
ЦРИ3-ЦВЦ: микробиолошки потврдена инфекција 

на крвотокот поврзана со ЦВЦ  
- БСИ што се појавува 48 часа пред или по отстра-

нување на катетерот 
И позитивна култура со истиот микроорганизам на 

кое било од следниве: 
- квантитативна ЦВЦ култура > 103 CFU/ml или 

полу-квантитативна ЦВЦ култура > 15 ЦФУ 
- квантитативен сооднос од крвна култура - ЦВЦ 

крвен примерок/периферен примерок од крв > 5 

- диференцијално одлагање на позитивни крви кул-
тури: ЦВЦ примерок од крвна култура позитивен два 
часа или повеќе пред периферната крвна култура (при-
мероци од крвна култура подготвени во исто време) 

- позитивна култура со истиот микроорганизам од 
гној од местото на вметнувањето (поставувањето) 

ЦРИ3-ПВЦ: микробиолошки потврдена инфекција 
на крвотокот поврзана со ПВЦ  

БСИ што се појавува 48 часа пред или по отстрану-
вање на катетерот 

И позитивна култура со истиот микроорганизам на 
кое било од следниве: 

- квантитативна ПВЦ култура > 103 CFU/ml или 
полу-квантитативна ПВЦ култура > 15 ЦФУ 

- позитивна култура со истиот микроорганизам од 
гној од местото на вметнување 

 
3.1.5. ЦВС: ИНФЕКЦИЈА НА КАРДИОВАСКУ-

ЛАРЕН СИСТЕМ 
ЦВС-ВАСЦ: Артериска или венска инфекција 
Артериските или венските инфекции треба да ис-

полнуваат барем еден од следните критериуми:  
- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-

ни од артерии или вени кои се отстранети во текот на 
хируршката операција 

- И крвната култура не е направена или нема мик-
роорганизми кои се култивирани од крв 

- Пациентот има доказ за артериска или венска ин-
фекција која се гледа во текот на хируршката операција 
или хистопатолошкото испитување 

- Пациентот има барем еден од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка, еритема 
(црвенило) или топлина на засегнатото васкуларно 
место 

- И повеќе од 15 колонии култивирани од врвот на 
интраваскуларна канила со употреба на метод на полу-
квантитативна култура 

- И крвната култура не е направена или нема орга-
низми кои се култивирани од крв 

- Пациентот има гноен исцедок на опфатеното вас-
куларно место 

- И крвната култура не е направена или нема орга-
низми кои се култивирани од крв 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Пријавете инфекции на артериовенски графт, шант 

или фистула или на местото на поставување интравас-
куларна канила, без организми култивирани од крв ка-
ко ЦВС-ВАСЦ 

ЦВС-ЕНДО: Ендокардитис  
Ендокардитис на природен или вештачки срцев за-

листок треба да исполнува барем еден од следните кри-
териуми: 

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од залисток или вегетација 

- Пациентот има два или повеќе од следните знаци 
или симптоми без никаква друга препознаена причина: 
зголемена телесна температура (> 38 °C),  нов или про-
менлив шум, емболички феномен, кожни манифеста-
ции (пр.  петехии, сплинтер хеморагии, болни поткож-
ни нодули), конгестивна срцева слабост или аномалија 
на срцевата спроводливост 

И барем едно од следните: 
- микроорганизми кои се култивирани од две или 

повеќе крвни култури 
- микроорганизми кои се гледаат на залисток обоен 

по Грам кога културата е негативна или кога не е нап-
равена 

- вегетација на залисток која се гледа во текот на 
хируршката операција или аутопсија 
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- позитивен тест на антигени во крв или урина (пр. 
Haemophilus influenzae, Streptococcuspneumoniae, 
Neisseria mening-itidis, или Streptococcus од Група Б) 

- доказ за нова вегетација која се гледа на ехокарди-
ограм 

И ако дијагнозата е поставена пред смрт, лекарот 
воведува соодветна антимикробна терапија 

ЦВС-ЦАРД: Миокардитис или перикардитис 
Миокардитис или перикардитис треба да исполну-

ваат барем еден од следните критериуми: 
- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-

ни од перикардиално ткиво или течност добиени во те-
кот на хируршката операција или со аспирација со игла 

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка во гра-
дите, парадоксален пулс или зголемено срце 

И барем еден од следните критериуми: 
- Абнормални наоди од ЕКГ доследни со миокарди-

тис или перикардитис 
- позитивен тест на антиген во крв (пр. Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae) 
- доказ за миокардитис или перикардитис на хисто-

лошко испитување на ткиво од срце 
- четирикратно зголемување на типски специфични 

антитела со или без изолација на вирус од фаринкс или 
измет 

- перикардиална ефузија откриена со ехокардиог-
рам, КТ скен, МРИ, или ангиографија 

ЦВС-МЕД: Медијастинитис  
Медијастинитисот треба  да исполнува барем еден 

од следните критериуми: 
- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-

ни од медијастинално ткиво или течност добиени во 
текот на хируршката операција или со аспирација со 
игла 

- Пациентот има доказ за медијастинитис што се 
гледа во текот на хируршката операција или хистопа-
толошкото испитување 

- Пациентот има барем еден од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка во градите 
или стернална нестабилност 

И барем еден од следните критериуми: 
- гноен исцедок од медијастиналната област 
- микроорганизми култивирани од крв или исцедок 

од медијастиналната област 
- медијастинално проширување на рентгенската 

снимка 
Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да се пријави медијастинитис после операција на 

срце која е придружена со остеомиелитис како ССИ-О 
 
3.1.6. ЕЕНТ: ИНФЕКЦИЈА НА ОКО, УВО, НОС, 

ГРЛО ИЛИ УСТА 
ЕЕНТ-ЦОНЈ: Конјуктивитис 
Конјуктивитисот треба  да исполнува барем еден од 

следните критериуми: 
- Пациентот има патогени култивирани од гноен ек-

судат добиен од конјуктива или соседни ткива, како на 
пример очен капак, рожница, тарзални жлезди или сол-
зни жлезди 

- Пациентот има болка или црвенило на конјуктива 
или околу окото  

И барем едно од следните: 
- леукоцити и микроорганизми кои се гледаат во ек-

судат обоен по Грам  
- гнојни ексудати 
- позитивен тест за антиген (пр. ЕЛИСА или ИФ за 

Chlamydia trachomatis, херпес симплекс вирус, адено-
вирус) во ексудат или конјуктивални брис 

- милтинуклеирани гигантски клетки кои се гледаат 
на микроскопско испитување на конјуктивален ексудат 
или ситни парчиња  

- позитивна вирусна култура 
- единствен дијагностички титер на антитела (IgM) 

или четирикратно зголемување во парниот серум (IgG) 
за патоген 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
- Да се пријават други инфекции на окото како 

ОКО 
- Да не се пријавува хемиски конјуктивитис предиз-

викан од сребрен нитрат (AgNO3) како инфекција од 
медицинска нега 

- Да не се пријавува конјуктивитис кој се појавува 
како дел од пошироко раширена вирусна болест (како 
сипаници, овчи сипаници или УРИ) 

ЕЕНТ-ЕУЕ: Око, различно од конјуктивитис 
Инфекцијата на окото, различна од конјуктивитис, 

треба да исполнува барем еден од следните критери-
уми: 

- Пациентот има микроорганизми култивирани од 
предната или задната комора или стаклеста течност  

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: 
болка во окото, визуелно нарушување или хипопион 

И барем еден од следните критериуми: 
— дијагноза за инфекција на окото од лекар  
— позитивен тест на антиген во крв (пр. 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) 
— микроорганизми култивирани од крв 
ЕЕНТ-ЕАР: Ушен мастоид 
Инфекциите на увото и мастоидот треба да испол-

нуваат барем еден од следните критериуми:  
Отитис екстерна треба да исполнува барем еден од 

следните критериуми: 
— Пациентот има патогени микроорганизми кул-

тивирани од гноен исцедок од ушниот канал 
— Пациентот има барем еден од следните знаци 

или симптоми без никаква друга препознаена причина: 
зголемена телесна температура (> 38 °C), болка, црве-
нило или исцедок од ушниот канал 

— И микроорганизми кои се гледаат во гнојниот 
исцедок обоен по Грам  

Отитис медија треба  да исполнува барем еден од 
следните критериуми: 

— Пациентот има микроорганизми кои се култиви-
рани од течност од средното уво која се добива со тим-
паноцентеза или при хируршка операција 

— Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка во ушното 
тапанче, воспаление, повлекување или намалена мо-
билност на ушното тапанче или течност зад ушното та-
панче 

Отитис интерна треба  да исполнува барем еден од 
следните критериуми: 

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од течност од внатрешното уво која се добива при 
хируршка операција 

- Пациентот има дијагноза од лекар за инфекција на 
внатрешното уво 

Мастоидитисот треба  да исполнува барем еден од 
следните критериуми: 

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од гноен исцедок од мастоид 

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка, чувстви-
телност, еритем, главоболка или парализа на лицето 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми кои се гледаат во гнојниот мате-

ријал од мастоидот обоен по Грам  
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- позитивен антиген тест во крв 
ЕЕНТ-ОРАЛ: Усна празнина (уста, јазик или непца) 
Инфекциите на усната празнина треба да исполну-

ваат барем еден од следните критериуми:  
- Пациентот има микроорганизми култивирани од 

гноен материјал од ткива од усната празнина 
- Пациентот има апсцеси или друг доказ за инфек-

ција на усната празнина кое се гледаат при директно 
испитување, во текот на хируршка операција или во те-
кот на хистопатолошко испитување 

- Пациентот има барем еден од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: ап-
сцес, улцерација или зголемени бели површини на вос-
палена мукоза или плаки на оралната мукоза 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми кои се гледаат на боењето по 

Грам  
- позитивен примерок на КОХ (калиум хидроксид) 
- милтинуклеирани гигантски клетки кои се гледаат 

на микроскопско испитување на мукозни брисеви   
- позитивен антиген тест во оралните секрети 
- единствен дијагностички титер на антитела (IgM) 

или четирикратно зголемување во парен серум (IgG) за 
патоген 

- дијагноза од лекар за инфекција и третман со то-
пична или орална антифунгална терапија 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да се пријави инфекција на примарен херпес сим-

плекс добиен преку здравствена нега на во усната праз-
нина како ОРАЛ; честите појави на инфекции на хер-
пес не се поврзани со здравствена нега 

ЕЕНТ-СИНУ: Синуситис  
Синуситисот треба да исполнува барем еден од 

следните критериуми: 
- Пациентот има микроорганизми култивирани од 

гноен материјал добиен од синусната празнина 
- Пациентот има барем еден од следните знаци или 

симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C),, болка или чув-
ствителност на засегнатиот синус, главоболка, гноен 
ексудат или носна опструкција 

И барем еден од следните критериуми: 
- позитивна трансилуминација 
- позитивно радиографско испитување (вклучувајќи 

КТ скен) 
ЕЕНТ-УР: Горен респираторен тракт, фарингитис, 

ларингитис, епиглотитис 
Инфекциите на горниот респираторен тракт треба  

да исполнуваат барем еден од следните критериуми:  
— Пациентот има барем два од следните знаци или 

симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), еритем на фа-
ринкс, болно грло, кашлица, засипнатост или гноен ек-
судат во грлото 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми култивирани од посебно место 
- микроорганизми култивирани од крв 
- позитивен антиген тест во крв или респираторни 

секрети 
- единствен дијагностички титер на антитела (IgM) 

или четирикратно зголемување во парен серум (IgG) за 
патоген 

- дијагноза од лекар за инфекција на горниот респи-
раторен систем 

Пациентот има апсцес што се гледа при директно 
испитување, во текот на хируршка операција или во те-
кот на хистопатолошко испитување 

 
3.1.7. ГИ: ИНФЕКЦИЈА НА ГАСТРОИНТЕСТИ-

НАЛНИОТ СИСТЕМ 
ГИ-ГДИ: Инфекција со Clostridium difficile 

Инфекцијата со Clostridium difficile (претходно исто 
така наведена како дијареја асоцирана со Clostridium 
difficile или ЦДАД) треба да исполнува барем еден од 
следните критериуми: 

— Дијареална столица или токсичен мегаколон, и 
позитивна лабораториска анализа за Clostridium 
difficile токсин А и/или Б во столици 

— Псевдомембранозен колитис откриен со ен-
доскопија на долниот гастроинтестинален тракт 

— Хистопатологија на дебелото црево карактерис-
тична за инфекција со Clostridium difficile (со или без 
дијареја) на примерок добиен во текот на ендоскопија, 
колектомија или аутопсија 

ГИ-ГЕ: Гастроентеритис (освен инфекција со) 
ЦДИ) 

Гастроентеритисот треба да исполнува барем еден 
од следните критериуми: 

— Пациентот има акутна појава на дијареја (течни 
столици повеќе од 12 часа) со или без повраќање или 
зголемена телесна температура (> 38 °C) и која веројат-
но не е од не-инфективна причина (пр. дијагностички 
тестови, терапевтски режим различен од антимикробни 
агенси, акутна егзацербација на хронична состојба или 
психолошки стрес) 

— Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: 
вртоглавица, повраќање, болка во стомакот, зголемена 
телесна температура (> 38 °C)  или главоболка 

И барем еден од следните критериуми: 
— цревен патоген е култивиран од столица или 

ректален брис 
— цревен патоген е откриен со рутинска или елек-

тронска микроскопија  
— цревен патоген е откриен со анализа на антиген 

или антитела во крв или измет 
— доказ за цревен патоген врз основа на цитопат-

ски промени во ткивна култура (анализа на токсини)   
— единствен дијагностички титер на антитела 

(IgM) или четирикратно зголемување во парен серум 
(IgG) за патоген 

ГИ-ГИТ: Гастроинтестинален тракт (хранопровод, 
стомак, тенко и дебело дебело црево и ректумот) освен 
гастроентеритис и апендицитис  

Инфекциите на гастроинтестиналниот тракт, освен 
гастроентеритис и апендицитис, треба да исполнуваат 
барем еден од следните критериуми: 

— Пациентот има апсцес или друг доказ за инфек-
ција што се гледа во текот на хируршката операција 
или хистопатолошкото испитување 

— Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина и 
кои се компатибилни со инфекцијата на органот или 
ткивото кои се опфатени: зголемена телесна темпера-
тура (> 38 °C), вртоглавица, повраќање, болка во сто-
макот,  или чувствителност 

И барем еден од следните критериуми: 
— микроорганизми култивирани од исцедок или 

ткиво добиени во текот на хируршката операција или 
ендоскопијата или од хируршки поставен дрен 

— микроорганизми кои се гледаат со боењето по 
Грам или КОХ или мултинуклеирани гигантски клетки 
кои се гледаат на микроскопско испитување на матери-
јал од дренажа или ткиво добиени во текот на хи-
руршката операција или ендоскопијата или од хи-
руршко поставен дрен 

— микроорганизми култивирани од крв 
— доказ за патолошки наоди при радиографско ис-

питување 
— доказ за патолошки наоди при ендоскопско ис-

питување (пр. Candida spp. езофагитис или проктитис) 
ГИ-ХЕП: Хепатитис 
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Хепатитисот треба  да го исполни следниот крите-
риум: 

Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), анорексија, 
вртоглавица, повраќање, болка во стомакот, жолтица 
или историја на трансфузија во текот на претходните 3 
месеци 

И барем еден од следните критериуми: 
- позитивен тест на антигени или антитела за хепа-

титис А, хепатитис Б, хепатитис Ц или делта хепатитис 
- Нарушени тестови за функцијата на црниот дроб 
- цитомегаловирус (ЦМВ) откриен во урина или 

орофарингеални секрети 
Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
- Да не се пријавува хепатитис или жолтица од не-

инфективно потекло (недостаток на алфа-1 антитрип-
син и т.н.) 

- Да не се пријавува хепатитис или жолтица што се 
резултат на изложеност на хепатотоксини (хепатитис 
предизвикан од алкохол или ацетаминофен и т.н.) 

- Да не се пријавува хепатитис или жолтица кои се 
резултат на билијарна опструкција (холециститис) 

ГИ-ИАБ: Интраабдоминален, неопределен на ниед-
но друго место, вклучувајќи жолчна кеса, жолчни ка-
нали, црн дроб (освен вирусен хепатитис), слезинка, 
панкреас, перитонеум, субфреничен или субдијафраг-
мален простор или друго интраабдоминално ткиво или 
област која не е определена на друго место 

Интраабдоминалните инфекции треба да исполну-
ваат барем еден од следните критериуми:  

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од гноен материјал од интраабдоминалниот простор 
добиен во текот на хируршката операција или со аспи-
рација со игла 

- Пациентот има апсцес или друг доказ за интрааб-
доминална инфекција што се гледа во текот на хи-
руршката операција или хистопатолошкото испиту-
вање 

- Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), вртоглавица, 
повраќање, болка во стомакот или жолтица 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми кои се култивирани од дренажа 

од хируршки поставен дрен (пт. затворен вшмукувачки 
систем за дренажа, отворен дрен, Т-дрен) 

- микроорганизми кои се гледаат со боењето по 
Грам на материјал од дренажа или ткиво добиени во 
текот на хируршка операција или со аспирација со игла 

- микроорганизми култивирани од крв и радиограф-
ски доказ за инфекција (пр. абнормални наоди на ул-
тразвукот, компјутерската томографија (КТ скен), 
МРИ, сцинтиграфија [галиум, технициум и т.н.] или 
абдоминална рентгенска снимка) 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да не се пријавува панкреатитис (воспалителен 

синдром кој се карактеризира со болка во стомакот, 
вртоглавица и повраќање поврзани со високи нивоа на 
серум на панкреасни ензими), освен ако не е утврдено 
дека е со инфективно потекло 

 
3.1.8. ЛРИ: ИНФЕКЦИЈА НА ДОЛНИОТ РЕСПИ-

РАТОРЕН ТРАКТ, РАЗЛИЧНА ОД ПНЕВМОНИЈА 
ЛРИ-БРОН: Бронхитис, трахеобронхитис, бронхио-

литис, трахеитис, без доказ за пневмонија 
Трахеобронхиалните инфекци треба да исполнуваат 

барем еден од следните критериуми:  
Пациентот нема клинички или радиографски доказ 

за пневмонија 

И пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), кашлица, појава 
или зголемување на производството на плунка, ронки, 
отежнато дишење 

И барем еден од следните критериуми: 
- позитивна култура добиена со длабок трахеален 

аспират или бронхоскопија 
- позитивен антиген тест во респираторни секрети 
Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да не се пријавува хроничен бронхитис кај пациент 

со хронична белодробна болест како инфекција, освен 
ако нема доказ за акутна секундарна инфекција која се 
манифестира со промена на микроорганизмот 

ЛРИ-ЛУНГ: Други инфекции на долниот респира-
торен тракт 

Другите инфекции на долниот респираторен тракт 
треба да исполнуваат барем еден од следните критери-
уми:  

— Пациентот има микроорганизми кои се гледаат 
на брис или се култивирани од белодробно ткиво или 
течност, вклучувајќи плеврална течност 

— Пациентот има белодробен апсцес или емпиема 
што се гледа во текот на хируршката операција или 
хистопатолошкото испитување 

— Пациентот има апсцесна празнина што се гледа 
на радиографското испитување на белите дробови  

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да се пријави белодробен апсцес или емпиема без 

пневмонија како ЛУНГ 
 
3.1.9. НЕО: ПОСЕБНИ НЕОНАТАЛНИ ДЕФИ-

НИЦИИ ЗА СЛУЧАЈ 
НЕО-ЦСЕП: Клиничка сепса 
СИТЕ од следните три критериуми: 
— Лекарот кој врши надзор започнал соодветна 

антимикробна терапија за сепса во рок од најмалку пет 
дена. 

— Не се откриени патогени микроорганизми во 
крвната култура или нема извршено испитување 

— Нема очигледна инфекција на друго место 
И два од следните критериуми (без друга очигледна 

причина): 
— зголемена телесна температура (> 38 °C) или 

нестабилност на температурата (често последица на 
инкубаторот) или хипотермија (< 36,5 °C) 

— Тахикардија (> 200/мин) или нова/зголемена 
брадикардија (< 80/мин) 

— Време за повторно полнење на капиларите 
(ЦРТ) > 2 s 

— Нова или зголемена апнеја (s) (> 20 s) 
— Необјаснета метобилна асидоза  
— Нова појава на хипергликемија (> 140 mg/dl) 
— Друг знак на сепса (боја на кожата (само ако не 

се употребува ЦРТ), лабораториски знаци (ЦРП, ин-
терлеукин), зголемена потреба од кислород (интуба-
ција), нестабилна општа состојба на пациентот, апа-
тија) 

НЕО-ЛЦБИ: Лабораториски потврден БСИ (инх-
фекција на крвотокот) 

— барем два од: температура > 38 °C или < 36,5 °C 
или температурна нестабилност, тахикардија или бра-
дикардија, апнеја, продолжено време за повторно пол-
нење на капиларите (ЦРТ), метаболна ацидоза, хипер-
гликемија, друг знак на БСИ, како на пример апатија 

И 
— откриен патоген микроорганизам, различен од 

коагулаза-негативни стафилококи (ЦНС) култивирани 
од крв или цереброспинална течност (ЦСФ; ова е вклу-
чено бидејќи менингитисот во оваа возрасна група е 
најчесто хематоген, така што позитивните ЦСФ можат 
да се забележат како доказ за БСИ, дури и ако крвните 
култури се негативни или кога не се ни земени)  
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Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
— за да бидат доследни со пријавувањето на БСИ 

кај возрасни (вклучувајќи секундарни БСИ), критериу-
мот „организмот не е поврзан со инфекција на друго 
место― е отстранет од Нео-КИСС дефиницијата за це-
лите на ЕУ ППС  

— да се пријави потеклото на неонаталните БСИ 
во полето за потекло на БСИ 

— ако и двете дефиниции на случај за НЕО-ЛЦБИ 
и НЕО-ЦНСБ се совпаѓаат, да се пријави НЕО-ЛЦБИ 

НЕО-ЦНСБ: Лабораториски потврдени БСИ со коа-
гулаза-негативни стафилококи (ЦНС) 

— барем два од: температура > 38 °C или < 36,5 °C 
или температурна нестабилност, тахикардија или бра-
дикардија, апнеја, продолжено време за рекапилариза-
ција, метаболичка ацидоза, хипергликемија, друг знак 
на БСИ, како на пример апатија 

— И ЦНС се култивирани од крв или врв на кате-
тер 

— И пациентот има едно од: Ц-реактивен протеин 
> 2,0 mg/dl, несозреан/вкупен сооднос на неутрофил 
(И/Т сооднос) > 0,2, леукоцити < 5/nl, тромбоцити < 
100/nl 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
- за да бидат доследни со пријавувањето на БСИ кај 

возрасни (вклучувајќи секундарни БСИ), критериумот 
„микроорганизмот не е поврзан со инфекција на друго 
место― е отстранет од Нео-КИСС дефиницијата за це-
лите на ЕУ ППС  

- да се пријави потеклото на неонаталните БСИ во 
полето за потекло на БСИ 

- ако и двете дефиниции на случај за НЕО-ЛЦБИ и 
НЕО-ЦНСБ се совпаѓаат, да се пријави НЕО-ЛЦБИ 

НЕО-ПНЕУ: Пневмонија 
- Отежнато дишење 
- И нов инфилтрат, консолидација или плеврална 

ефузија на рентгенска снимка на гради 
- И барем четири од: температура > 38 °C или < 

36,5 °C или температурна нестабилност, тахикардија 
или брадикардија, тахипнеја или апнеја, диспнеја, зго-
лемени ресипраторни секрети, нова појава на гнојна 
плунка, изолација на патоген микроорганизам од рес-
пираторни секрети, Ц-реактивен протеин > 2,0 mg/dl, 
И/Т сооднос > 0,2 

НЕО-НЕЦ: Некротизирачки ентероколитис 
- Хистопатолошки доказ за некротизирачки ентеро-

колитис 
ИЛИ 
— барем една карактеристична радиографска аб-

нормалност (пнеумоперитонеум, интестинална пневма-
тоза, непроменливи „ригидни― јамки на тенкото црево) 
и барем две од следните без друго објаснување:  повра-
ќање, адбоминална дистензија, остатоци од предхра-
нење, постојано присуство на крв при микроскопските 
прегледи или прегледите на столицата 

 
3.1.10. ПН: ПНЕВМОНИЈА 
Две или повеќе сериски рентгенски снимки на гра-

дите или КТ-скенови со слика која посочува на пнев-
монија за пациенти со основна кардиолошка или пул-
монална болест. Кај пациенти без основна кардиолош-
ка или пулмонална болест една дефинитивна рентген-
ска снимка или КТ скен на гради е доволна 

И барем еден од следните симптоми: 
зголемена телесна температура > 38 °C без друга 

причина 
Леукопенија (< 4 000 WBC/mm3) или леукоцитоза 

(> 12 000 WBC/mm3) 
И барем едно од следните (или барем две ако се ра-

боти само за клиничка пневмонија = ПН 4 и ПН 5) 

- Нова појава на гнојна плунка (пурулентен испљу-
вок, спутум) или промена на карактеристиките на 
спутумот/плунката (боја, мирис, количина, густина) 

- Кашлица или диспнеја или тахипнеја 
- Сугерирачки аускултаторен наод (крепитации или 

бронхијални звуци при дишење), ронхи, визинг 
- Влошување на размената на гасови (пр. O2 десату-

рација или зголемено побарување на кислород или зго-
лемена побарувачка на вентилација) 

и во согласност со употребениот дијагностички ме-
тод 

(а) Бактериолошка дијагностика изведена со: 
Позитивна квантитативна култура од минимално 

контаминиран примерок на ЛРТ (
‡‡‡‡‡

) (ПН1) 
- Бронхо-алвеоларна лаважа (БАЛ) со праг од ≥104 

ЦФУ/ml (
§§§§§

) или ≥5 % клетки добиени од БАЛ сод-
ржи интраклеточни бактерии на директно микроскоп-
ско испитување (класифицирани на дијагностичката 
категорија БАЛ)  

- Заштитена четка (ПБ Вимберли) со праг од ≥103 
ЦФУ/ml 

- Аспират добиен со дистална заштитена аспираци-
ја (ДПА) со праг од ≥103 CFU/ml  

Позитивна квантитативна култура од примерок на 
ЛРТ (ПН2) кој е можно да е контаминиран (ПН2) 

- Квантитативна култура на примерок на ЛРТ (пр. 
ендотрахеален аспират) со праг од 106 ЦФУ/ml 

(б) Алтернативни микробиолошки методи (ПН 3) 
— Позитивна крвна култура која не е поврзана со 

друг извор на инфекција 
— Позитивен раст во културата на плеврална теч-

ност 
— Плеврален или пулмонарен апсцес со позитивна 

аспирација со игла  
— Хистолошкото пулмонарно испитување покажу-

ва доказ за пневмонија 
— Позитивни резултати при испитувања на пнев-

монија за вируси или посебни причинители (пр. 
Legionella, Aspergillus, микобактерија, микоплазма, 
Pneumocystis jirovecii) 

— Позитивно откривање (детекција) на вирусен 
антиген или антитело од респираторни секрети (пр. 
ЕИА, ФАМА, брз метод на изолација во култура на 
клетки (shell vial assay), ПЦР) 

— Позитивно директно испитување или позитивна 
култура од бронхијални секрети или ткиво 

— Сероконверзија (пр. вируси на инфлуенца, 
Legionella, Chlamydia) 

— Откривање на антигени во урина (Legionella) 
(в) Други 
— Позитивна култура на плунка или неквантитати-

вен примерок на ЛРТ култура (ПН 4) 
— Нема позитивен микробиолошки наод (ПН 5) 
Забелешка: Критериумите од ПН 1 и ПН2 беа 

потврдени без претходна антимикробна терапија  
Пневмонија од интубација (ИАП) 
Пневмонијата се дефинира дека е поврзана со инту-

бација (ИАП) ако бил присутен инвазивен респирато-
рен уред (дури и наизменично) во претходните 48 часа 
пред појавата на инфекцијата 

Забелешка: Пневмонијата за која е започната ин-
тубација на денот на појавата без дополнителни инфор-
мации за текот на настаните не се смета за ИАП 

 
3.1.11. РЕПР: ИНФЕКЦИЈА НА РЕПРОДУКТИВ-

НИОТ ТРАКТ 
РЕПР-ЕМЕТ: Ендометритис  
Ендометритисот треба  да исполнува барем еден од 

следните критериуми: 

                            
‡‡‡‡‡ ЛРТ = Долен респираторен тракт. 
§§§§§ ЦФУ = Единици кои формираат колонии. 
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— Пациентот има микроорганизми кои се култиви-
рани од течност или ткиво од ендометриум добиени во 
текот на хируршката операција или со аспирација со 
игла или со биопсија со четка 

— Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), болка во стома-
кот, чувствителност на матката или гноен исцедок од 
матката 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да се пријави постпартален ендометритис како ин-

фекција од здравствена нега, освен ако амнионската 
течност не е инфицирана при примање во болницата 
или пациентката била примена 48 часа по кинењето на 
мембраната 

РЕПР-ЕПИС: Епизиотомија 
Инфекциите поврзани со епизиотомија треба да ис-

полнуваат барем еден од следните критериуми:  
— Пациентката после вагиналното породување 

има гноен исцедок од местото на епизиотомијата  
— Пациентката после вагиналното породување 

има апсцес на местото на епизиотомијата 
РЕПР-ВЦУФ: Вагинална манжетна 
Инфекциите на вагиналната манжетна треба да ис-

полнуваат барем еден од следните критериуми:  
— Пациентката после хистеректомијата има гноен 

исцедок од вагиналната манжетна 
— Пациентката после хистеректомијата има ап-

сцес на вагиналната манжетна 
— Пациентката после хистеректомијата има пато-

гени култивирани од течност или ткиво кои се добиени 
од вагиналната манжетна 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
Да се пријават инфекции на вагиналната манжетна 

како ССИ-О 
РЕПР-ОРЕП: Други инфекции на репродуктивниот 

тракт кај мажите и жените (епидидимис, тестиси, прос-
тата, вагина, јајници, матка или други ткива сместени 
длабоко во карлицата, освен инфекции на ендометри-
тисот или на вагиналната манжетна)   

Другите инфекции на репродуктивниот тракт кај 
мажите и жените треба да исполнуваат барем еден од 
следните критериуми:  

- Пациентот има микроорганизми кои се култивира-
ни од ткиво или течност од зафатеното место 

- Пациентот има апсцес или друг доказ за инфекци-
ја на зафатеното место што се гледа во текот на хи-
руршката операција или хистопатолошкото испиту-
вање 

- Пациентот има два или повеќе од следните знаци 
или симптоми без никаква друга препознаена причина: 
зголемена телесна температура (> 38 °C), вртоглавица, 
повраќање, болка, чувствителност или дизурија 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми култивирани од крв 
- дијагноза од лекар 
Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
- Да се пријави ендометритис како ЕМЕТ 
- Да се пријават инфекции на вагиналната манжетна 

како ВЦУФ 
 
3.1.12. ССИ: ИНФЕКЦИЈА НА ХИРУРШКО МЕС-

ТО (ХИРУРШКА РАНА, РЕЗ) 
Забелешка: Сите дефиниции треба да се потврдат за 

потребите на примена во надзорното известување. 
Површинска инфекција на рез (ССИ-С) 
Инфекцијата се појавува во рок од 30 дена по опе-

рацијата И инфекцијата вклучува само кожа и поткож-
но ткиво од местото на резот И барем еден од следниве 
критериуми: 

- Гноен исцедок со или без лабораториско потврду-
вање од површинскиот рез 

- Микроорганизми изолирани од асептички добие-
ната култура од течност или ткиво од површинскиот 
рез 

- Барем еден од следните знаци или симптоми на 
инфекција: болка или чувствителност, локализиран 
оток, црвенило или топлина И површинскиот рез е на-
мерно отворен од страна на хирургот, освен ако резот 
нема негативна култура 

- Дијагноза за инфекцијата поврзана со површин-
скиот рез ССИ од страна на хирург или лекар 

Длабока инфекција на рез (ССИ-Д) 
Инфекцијата се појавува во рок од 30 дена по опе-

рацијата ако не е поставен имплант или во рок од една 
година ако имплантот е поставен И инфекцијата се чи-
ни дека е поврзана со операцијата И инфекцијата вклу-
чува длабоко меко ткиво (пр. фасција, мускул) од резот 
И барем едно од следново: 

- Гноен исцедок од длабокиот рез, но не од орга-
нот/телесните шуплини на местото на хируршката рана  

- Длабок рез спонтано дехисцира или намерно е от-
ворен од страна на хирург кога пациентот има барем 
еден од следните знаци или симптоми: зголемена те-
лесна температура (> 38 °C), локализирана болка или 
чувствителност, освен ако резот има негативна култура 

- Апсцес или друг доказ за инфекција што го опфа-
ќа длабокиот рез е откриен при директно испитување, 
во текот на повторната операција или со хистопато-
лошко или радиолошко испитување  

- Дијагноза за инфекцијата поврзана со длабокиот 
рез ССИ од страна на хирург или лекар 

Инфекција на орган/телесна шуплина (ССИ-О) 
Инфекцијата се појавува во рок од 30 дена по опе-

рацијата ако не е поставен имплант или во рок од една 
година ако имплантот е поставен И инфекцијата се чи-
ни дека е поврзана со операцијата И инфекцијата вклу-
чува кој било дел од анатомијата (пр. органи и телесни 
шуплини) различни од резот кој е отворен или служел 
за манипулација во текот на операцијата И барем едно 
од следново: 

— Гноен исцедок од дренот кој е ставен низ влез-
ната рана во органот/телесната шуплина 

— Микроорганизми изолирани од асептички доби-
ената култура од течност или ткиво во органот/телес-
ната шуплина 

— Апсцес или друг доказ за инфекција што го оп-
фаќа органот/телесната шуплина е откриен при дирек-
тно испитување, во текот на повторната операција или 
со хистопатолошко или радиолошко испитување  

— Дијагноза за инфекцијата на органот/телесната 
шуплина ССИ од страна на хирург или лекар 

 
3.1.13. ССТ: ИНФЕКЦИЈА НА КОЖАТА И МЕКО-

ТО ТКИВО 
 
ССТ-СКИН: Инфекција на кожата 
Инфекциите на кожата треба да исполнуваат барем 

еден од следните критериуми:  
— Пациентот има гноен исцедок, пустули, везику-

ли или фурункули 
— Пациентот има барем два од следните знаци или 

симптоми без никаква друга препознаена причина: 
болка или чувствителност, локализиран оток, црвенило 
или топлина 

И барем еден од следните критериуми: 
— микроорганизми кои се култивирани од аспират 

или ицедок од зафатено место; ако микроорганизмите 
се нормална кожна флора (пр. дифтероиди 
[Corynebacterium spp.], Bacillus [освен B.anthracis] spp., 
Propionibacterium spp., коагулаза-негативни стафилоко-
ки [вклучувајќи Staphylococcus epidermidis], стрептоко-
ки од групата вириданс, Aerococcus spp., Micrococcus 
spp.), кои треба  да се чиста култура 
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— микроорганизми култивирани од крв 
— позитивен тест на антиген спроведен на инфи-

цирано ткиво или крв (пр. херпес симплекс, varicella-
zoster, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis) 

— милтинуклеирани гигантски клетки кои се гле-
даат на микроскопско испитување на зафатеното ткиво  

— единствен дијагностички титер на антитела 
(IgM) или четирикратно зголемување во парен серум 
(IgG) за патоген 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
— Да се пријават инфицирани декубитални улцери 

како ДЕЦУ 
— Да се пријават инфицирани изгоретини како 

БУРН 
— Да се пријават апсцеси на гради или маститис 

како БРСТ 
 
ССТ-СТ: Меко ткиво (некротизирачки фасцитис, 

инфективна гангрена, некротизирачки целулитис, ин-
фективен миозитис, лимфаденитис или лимфангитис) 

Инфекциите на мекото ткиво треба да исполнуваат 
барем еден од следните критериуми:  

— Пациентот има микроорганизми кои се култиви-
рани од ткиво или исцедок од зафатеното место 

— Пациентот има гноен исцедок на зафатеното 
место 

— Пациентот има апсцес или друг доказ за инфек-
ција што се гледа во текот на хируршката операција 
или хистопатолошкото испитување 

— Пациентот има барем два од следните знаци или 
симптоми на зафатеното место без никаква друга 
препознаена причина: локализирана болка или чув-
ствителност, црвенило, оток или топлина 

И барем еден од следните критериуми: 
— микроорганизми култивирани од крв 
— позитивен тест на антиген во крв или урина (пр. 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis, Streptococcus од Група Б, Candida 
spp.) 

— единствен дијагностички титер на антитела 
(IgM) или четирикратно зголемување во парен серум 
(IgG) за патоген 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
— Да се пријават инфицирани декубитус чирови 

како ДЕЦУ 
— Да се пријави инфекција на ткивата длабоко во 

карлицата како ОРЕП 
 
ССТ-ДЕЦУ: Декубитусен улцер, вклучувајќи ги 

површните и длабоките инфекции 
Инфекциите поврзани со декубитусни улцери треба 

да ги исполнуваат следните критериуми: 
—Пациентот има барем два од следните знаци или 

симптоми без никаква друга препознаена причина: цр-
венило, чувствителност или оток на краевите од раната 
од декубитус 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми кои се култивирани од правилно 

собрана течност или ткиво 
- микроорганизми култивирани од крв 
 
ССТ-БУРН: Изгореница  
Инфекциите од изгореници треба да исполнуваат 

барем еден од следните критериуми:  
- Пациентот има промена во изгледот или каракте-

рот на раната од изгореница, како на пример брзо одво-
јување на есхарот или темно кафена, црна или виолето-
ва боја на есхарот или едем на краевите од раната 

И хистолошкото испитување на биопсијата од изго-
реницата покажува продор на организми во соседното 
здраво ткиво 

Пациентот има промена во изгледот или карактерот 
на раната од изгореница, како на пример брзо одвојува-
ње на есхарот или темно кафена, црна или виолетова 
боја на есхарот или едем на краевите од раната 

И барем еден од следните критериуми: 
- микроорганизми култивирани од крв во отсуство 

на друга инфекција која може да се идентификува 
- изолација на вирус на херпес симплекс, хистолош-

ка идентификација на инклузија со светлосен или елек-
тронски микроскоп или визуелен приказ на вирусните 
честички со електронски микроскоп земени со биопси-
ја или со стругање на лезии 

Пациентот со изгореница има барем два од следни-
те знаци или симптоми без никаква друга препознаена 
причина: зголемена телесна температура (> 38 °C) или 
хипотермија (< 36 °C), хипотензија, олигурија (< 20 
cc/hr), хипергликемија на претходно толерирано ниво 
на прехранбени јаглехидрати или ментална конфузија 

И барем еден од следните критериуми: 
- хистолошко испитување на биопсијата од изгоре-

ницата покажува продор на организми во соседното 
здраво ткиво 

- микроорганизми култивирани од крв 
- изолација на вирус на херпес симплекс, хистолош-

ка идентификација на инклузија со светлосен или елек-
тронски микроскоп или визуелен приказ на вирусните 
честички со електронски микроскоп земени со биопси-
ја или со стругање на лезии 

 
ССТ-БРСТ: Апсцес на гради или маститис 
Апсцесот на гради или маститис треба да исполну-

ва барем еден од следните критериуми: 
- Пациентот има позитивна култура на зафатено 

ткиво од гради или течност добиена со инцизија и дре-
нажа или со аспирација со игла 

- Пациентот има апсцес на гради или друг доказ за 
инфекција што се гледа во текот на хируршката опера-
ција или хистопатолошкото испитување 

- Пациентот има зголемена телесна температура (> 
38 °C) и локално воспаление на градата 

И дијагноза од лекар за апсцес на града 
 
3.1.14. СУС: СИСТЕМАТСКА ИНФЕКЦИЈА 
 
СУС-ДИ: Раширена инфекција 
Раширената инфекција е инфекција која вклучува 

повеќе органи или системи, без очигледно едно место 
на инфекција, обично од вирусно потекло и со знаци 
или симптоми без друга препознаена причина и компа-
тибилна со инфективната зафатеност на повеќе органи 
или системи 

Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
— Да се употреби овој код за вирусни инфекции 

кои вклучуваат повеќе системи од органи (пр. сипа-
ници, заушки, рубеола, варичела, еритема инфектио-
зум). Овие инфекции често можат да се идентификува-
ат само со клинички критериуми. Да не се употребува 
овој код за инфекции поврзани со здравствена нега со 
повеќе метастатски места, како на пример со бактерис-
ки ендокардитис; само примарното место од овие ин-
фекции треба да се пријави 

— Да не се пријавува зголемена телесна темпера-
тура од непознато потекло (ФУО) како ДИ 

— Да се пријават вирусни егзантеми или вирусен 
осип како ДИ 

 
СУС-ЦСЕП: Клиничка сепса кај возрасни и деца 
Пациентот има барем едно од следново: 
— клинички знаци или симптоми без друга препоз-

наена причини: 
— зголемена телесна температура (> 38 °C) 
— хипотензија (систилички притисок < 90 mm/Hg) 
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— или олигурија (20 cm3(ml)/hr) 
И крвна култура не е направена или нема организ-

ми или антигени откриени во крвта 
 И нема очигледна инфекција на друго место  
И лекарот воведува терапија за сепса 
Обрнете внимание на упатствата за пријавување: 
— Да не се употребува овој код освен ако не е ап-

солутно потребен 
— За ЦСЕП кај новороденчина, да се употреби де-

финиција на случај за клиничка сепса НЕО-ЦСЕП (ви-
ди подолу)  

 
3.1.15. УТИ: ИНФЕКЦИЈА НА УРИНАРЕН ТРАКТ 
 
УТИ-А: микробиолошки потврдена симптоматска 

инфекција на УТИ 
Пациентот има барем еден од следните знаци или 

симптоми без никаква друга препознаена причина: зго-
лемена телесна температура (> 38 °C), ургентно и често 
мокрење, дизурија или супрапубична осетливост 

И 
Пациентот има позитивна урино-култура , т.е. ≥105 

микроорганизми на ml урина со најмногу два вида на 
микроорганизми. 

УТИ-Б: не е микробиолошки потврдена симптомат-
ска инфекција на УТИ 

Пациентот има барем два од следните критериуми 
без никаква друга препознаена причина: зголемена те-
лесна температура (> 38 °C), ургентно и често мок-
рење, дисурија или супрапубична осетливост 

И 
Најмалку еден од следните критериуми: 
— Позитивен тест за леукоцитна естераза и/или 

нитрат, кој се врши со стапче кое се потопува 
— Примерок од урина со пиурија (присутност на 

гној во урина) со ≥104 леукоцити/ml или ≥3 леуко-
цити/поле со високо зголемување при преглед на не-
центрифугирана урина 

— Никроорганизми кои се гледаат на боењето по 
Грам на нецентрифугирана урина 

- Барем две урино-култури со повторена изолација 
на истиот уропатоген (грам-негативни бактерии или 
Staphylococcus saprophyticus) со ≥102 колонии/ml урина 
во неиспразнети примероци 

- ≤105 колонии/ml на единствен уропатоген (грам-
негативни бактерии или Staphylococcus saprophyticus 
кај пациент кој е лекуван со ефикасен антимикропски 
агенс за уринарна инфекција 

- Дијагноза од лекар за инфекција на уринарниот 
тракт 

- Лекарот воведува соодветна терапија за уринарна 
инфекција 

Асимптоматската бактериурија не треба да се при-
јавува, но инфекциите на крвотокот кои се секундарни 
на асимптоматската бактериурија се пријавуваат како 
БСИ со извор (потекло) С-УТИ 

Инфекцијата на уринарниот тракт (УЦА-УТИ) се 
дефинира како инфекција од катетер ако бил присутен 
траен уринарен катетер (па дури и со прекини) во рок 
од седум дена пред појавата на инфекцијата 

 
3.2. ГЕНЕРИЧКА ДЕФИНИЦИЈА НА СЛУЧАЈ НА 

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНЦИЈА 
Дефиниција  

Еден микроорганизам се дефинира како клинички 

чувствителен, клинички средно чувствителен или кли-

нички отпорен на антимикробен агенс во согласност со 

клиничките гранични вредности на ЕУЦАСТ, т.е. кли-

ничките гранични вредност на минимална инхибитор-

на концентрација (МИЦ) и нивните корелати за дијаме-

тар на инхибициска зона (
((((((

) 

 

Клинички чувствителен (сензитивен) (С) 

- еден микроорганизам се дефинира како чувствите-

лен во зависност од нивото на антимикробна активност 

поврзана со високата веројатност на терапевтски успех 

- еден микроорганизам се категоризира како чув-

ствителен (С) во зависност од примената на соодветни-

те гранични вредности во дефиниран фенотипски сис-

тем за испитување 

- оваа гранична вредност може да се измени со оп-

равдани промени во околностите  

 

Клинички средно чувствителен (интермедиерно 

сензитивен) (И) 

- еден микроорганизам се дефинира како средно 

чувствителен во зависност од нивото на активност на 

антимикробниот агенс поврзан со неизвесен терапевт-

ски ефект. Тоа значи дека инфекцијата која се должи 

на изолатот може соодветно да се третира на местата 

во телото каде лековите физички се концентрираат или 

кога висока доза од лекот може да се употреби; тоа ис-

то така ја посочува тампон зоната која треба да спречи 

мали, неконтролирани, технички фактори да создадат 

големи неконзистентности во интерпретациите 

- еден микроорганизам се категоризира како средно 

чувствителен (И) во зависност од примената на соод-

ветните гранични вредности во дефиниран фенотипски 

систем за испитување 

- овие гранична вредности можат да се изменат со 

оправдани промени во околностите  

 

Клинички отпорен (резистентен) (Р) 

- еден микроорганизам се дефинира како отпорен 

во зависност од нивото на антимикробна активност 

поврзана со високата веројатност за терапевтски неус-

пех 

- еден микроорганизам се категоризира како отпо-

рен (Р) во зависност од примената на соодветните гра-

нични вредности во дефиниран фенотипски систем за 

испитување 

- оваа гранична вредност може да се измени со оп-

равдани промени во околностите  

 

Клиничките гранични вредности се претставени ка-

ко S≤x mg/L; I>x, ≤y mg/L; R>y mg/L 

Микроорганизмите и соодветните антимикробни 

агенси (комбинациите микроб-лек) соодветни за над-

зор кај луѓе се дефинирани во соодветните протоколи 

за надзор. 

                            
 http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/ 
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