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Имунизацијата е еден од здравствените приоритетите, 
а инвестицијата во превентивата има недвојбена 
здравствена, социјална и фармакоекономска 
оправданост. 

Вакцините се користат повеќе децении, генерации 
наназад се вакцинирании, а милиони деца на дневна 
основа, секојдневно примаат вакцини

Заради успехот на вакцините, тие се всушност, 
осудени на ваква компромитираност

ИМУНИЗАЦИЈА – состојба и предизвици



• Биолошки молекули

• Специфично производство и формулација

• Имунолошки механизам на дејство

• Здрава популација 

• Глобална здравствена заштита

Вакцините се специфичен вид на лекови, биолошки фармацевтски 
производи, кои се користат за заштита од заразни болести. 

Што се вакцините



Како се набавуваат вакцините

• Од страна на МЗ – двогодишна  јавна набавка, закон за јавни набавки 

• Од реномирани производители  • Според листа на СЗО 

• Регистрирани во РМ или земји на ЕУ 

• Сертификат за исправност  • OCBR сертификат 

• Инспекциска контрола при прием - МЗ и Агенција за лекови 

• Дозвола за пуштање на серија во промет од Агенција за лекови

Со  задоволување на овие барања се обезбедуваат вакцини 
според  најригорозни барања во однос на нивниот

квалитет и безбедност



Како се дистрибуираат вакцините

• Од производител – веледрогерија- централно складиште –студен синџир

• Специјални комори со автоматски отчитувач на температура  и резервен агрегат

• Визуелна и светлосна сигнализација

• Одговорен фармацевт - за студен синџир

• На секои три (еден) месеци  - здравствени домови  со возило фрижидер

• До вакцинални пунктови со портабл фрижидер

Постои потреба од подобрување на капацитетите и процедурите 
во делот на дистрибуција на вакцините 



Кои се произведувачите на вакцините

Со комплетирање на набавката ќе се обезбедат 
ДиТе-ИПВ и ДиТеПер-ИПВ

ВАКЦИНА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРЖАВА

MMR-VAXPRO
HPV (GARDASIL – 4 )
ROTATEQ

MSD ХОЛАНДИЈА

ENGERIX B PEDIJATRIC
HPV (CERVARIX – 2 )

GlaxoSmith Kline БЕЛГИЈА

BCG VACCINE
DT(TETADIF) 
Td (DIFTET)
TТ-vax (TETATOX)

BB-NCIPD Ltd БУГАРИЈА

HEXAXIM
PENTAXIM
POLIO SABIN (BOPV)

Sanofi Pasteur ФРАНЦИЈА

PREVENAR 13 PFIZER, 
WYETH Pharmaceuticals, 

Белгиja
Обединето Кралство (UK) 



Каде да се најдат проверени  информации за вакцините 



Што содржат вакцините 



▪ Осовременувањето на календарот е во однос на ДиТеПер/ДиТе-ИПВ вакцината 

▪ Воведување на Пневмококна и Рота вакцина

▪ Едукација на здравствените работници (циклус од предавања и работилници)

▪ Во фаза на активирање на електронската евиденција за примени вакцини.

▪ Меѓу ресорска комисја МОН, МТСП и МЗ

Во тек е подготбување на комуникациска и едукативна стратегија со која преку социјалните 
медиуми, градинките и училиштата сакаме да допреме до родителите и да им посочиме 
проверени и научно потврдени извори на информации во однос на имунизацијата.

Преку општините и локалната самоуправа се планираат јавни дебати и трибини каде сме 
спремни да одговориме на прашањата на родителите. 

Исклучително битна ни е соработката со медиумите и на тоа ќе посветиме големо внимание. 
Тие се нашиот партнер и сојузник во правилниот начин на информирање, достапноста на точни 
и проверени податоци и секако објективна критика ни е потребна. 

Што е направено – што треба да се направи 



Во последните неколку години следиме постојан тренд на опаѓање на 
опфатот на вакцинација, што се должи на повеќе фактори.

1. антивакцинални движења кои се активни по социјалните мрежи

2. генералната недовербата на населението во јавно здравствените политики

3. информациите добиени од непроверени и непрофесионални извори кои се лесно 
достапни до родителите

4. ниското ниво на здравствена едукација на општото население, имаат удел во ваквата 
состојба

5. недоволно цврстиот став на дел од здравствените работници во делот за имунизација, 
што често резултира здравствените работници наместо да бидат промотори на 
превентивата, истите да бидат пропагатори на нестручни информации во однос на 
имунизација. 

ИМУНИЗАЦИЈА – состојба и предизвици



ИМУНИЗАЦИЈА – состојба и предизвици



ИМУНИЗАЦИЈА – актуелна состојба 

Комисијата за заразни болести на 16.04.2019 година донесе заклучок да се 
прогласи епидемија на морбили (мали сипаници) на територија на цела 
Република Северна Македонија. 
Донесени препораки и мерки за спречување на натамошно ширење на епидемијата 
се:
➡ Строго почитување на мерката за забрана на посета на градинки на невакцинирани деца со 
МРП на територија на цела држава;
➡ Забрана за посети во стационарни здравствени установи во целата држава;
➡ Почитување на протоколот за движење на пациентите со симптоми на мали сипаници со 
цел да се намали оптоварувањето на Клиниката за инфективни болести и Клиниката за детски 
болести, и да се намали стапката на интра-хоспитално ширење на инфекцијата;
➡ Сите невакцинирани здравствени работници задолжително да бидат вакцинирани со две 
дози на МРП;
➡ На сите воспитувачки и наставнички од предучилишните установи задолжително да им се 
провери нивниот вакцинален статус и да се вакцинираат доколку не се вакцинирани; покани за 
вакцинација.
➡ Да се понуди дополнителна вакцинација со МРП за сите невакцинирани, некомплетно 
вакцинирани и лица без доказ за вакцинација кои се постари од 14, а помлади од 60 години;
➡ Да се организира два пати во неделата работа во две смени на Службите за вакцинација во 
рамките на Здравствените домови во целата држава, со цел полесна достапност на 
вакцинација на децата;
➡ Службите за вакцинација на неделно ниво да доставуваат податоци до ДСЗИ за деца кои не 
се јавиле на доставените покани за вакцинација.
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ИМУНИЗАЦИЈА – состојба и предизвици



Искрено верувам дека со сериозни чекори и системско дејствување на секое ниво ќе
ја вратиме довербата во имунизацијата. Треба да работиме на многу нешта, на
едукација на населението, правилно и стручно информирање на родителите,
соработка со градинките, училиштата и со општините.

Да ги зајакнеме превентивните тимови, со кадар и соодветна опрема, да ги
мотивираме во нивната работа, бидејќи тие се столбот на успешната имунизација.

Сите здравствените работници, особено педијатрите, ни се потребни како главни
промотори на превенцијата и имунизацијата.

Законските одредби и протоколите за имунизација апсолутно треба да се почитуваат.

Останува на нас посветено да продолжиме да работиме, да соработуваме со
родителите, да го вратиме високиот опфат со вакцинацијата и колективниот
имунитет. Само така ќе ги почувствуваме придобивките на имунизацијата како
основна јавно - здравствена мерка и дел од здравствената култура на секоја
современа држава.

ИМУНИЗАЦИЈА – состојба и предизвици




