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Здравствени домови во Република Северна Македонија 

овозможуваат вонболничка услуга од областа на :

-Примарната здравствена заштита 

-Превентивната здравствена заштита 

-Специјалистичко консултативна здравствена заштита 

Заложбите на Здравствени Домови е да се постигне високо 

ниво на квалитетини услуги на граѓаните.



Превентивната здравствена заштита со помош

на превентивни тимови се обезбедува токму во

Здравствените Домови

Превентивната здравствена заштита опфаќа:

-вакцинација на предучилишни и училишни деца 

-стоматолошки превентивни прегледи 

-поливалентитната патронажа (грижата за новороденото дете, 

доенче, предучилишни и училишни деца низ редовно следење на 

нивниот раст и развој)



Систем на организација на процесот

на имунизација

Сите здравствени домови имаат различен систем на организација

-ЈЗУ Здравствен Дом Скопје како најголема јавна здравствена установа

во Република Северна Македонија во моментов располага со 31

превентивен тим од кои 16 предучилишни и 15 училишни

-Согласно Правилникот за критериумите на организационите едицини

потребни се за соодветно здравствен сервис 52 тима од кои 27

предучилишни и 25 училишни тима

-Превентивните тимови се распоредени во 24 вакцинални пунктови на

територија на град Скопје и околните приградски населби



Безбедно чување и транспорт на вакцините

-Здравствените домови по приемот на вакцините од добавувачот

се должни да обезбедат понатамошна биостабилност на вакцините

со запазување на сите протоколи за транспорт, чување и

користење на вакцините(ладен ланец, континуирана контрола)



Што значи добрата превентивна здравствена

заштита за здравствениот систем?

-Вакцинирањето е најефикасниот и најбезбедниот начин на

заштита на децата од заразни заболувања

-Невакцинираните деца се изложени на ризик да од болести кои

можат да се превенираат со редовната имунизација, да се

стекнат со трајно нарушување на нивното здравје или да им биде

загрозен нивниот живот

-Само редовната и потполна вакцинација обезбедува сигурна

заштита

*кратко видео



Во прилог Табели со реализација на  

имунизацијата во 2018 година во 

Здравствен дом Скопје 

Вид на вакцина 0-6 

год. 

процентуален 

опфат  2018 

BCG 97,51 %

DTP-1 98,15 %

DTP-2 94,47 %

DTP-3 91,54%

Polio -1 98,15 %

Polio- 2 94,48%

Polio-3 91,51%

Polio Rv 1 72,15 %

HepB1 99,80%

HepB2 97,51%

HepB3 91,13 %

MRP 61,86%

MRP rev 1 95,97%

DTP Rv 1 98,15%

Вид на вакцина 7-

18 год.

Процентуален 

опфат 2018 год. 

dT Rv3 91,54 %

dT Rv4 94,44 %

TT Rv 5 80,13 %

Polio Rv2 78,36%

Polio Rv3 95,04%

HPV 1 20,96%

HPV 2 18,81 %



Обврски и активности на превентивните тимови

-Откривање на невакцинирани деца

-Повикување на вакцинација на невакцинирани и непотполно

вакцинирани деца

-Вакцинирање на целно ризични групи (посебен фокус во ромските

населби, мигрирачки семејства без постојано место за престој)

-Вакцинирање на деца во руралните подрачја

-Здравствено-воспитни предавања на родители во училишта

-Континуирани информирање на населението преку пишани

материјали(флаери), натписи во пишани медиуми , настапи на ТВ и

радио



Право на секое дете е да биде 

заштитено



ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО


