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“… секој човек има право на 
пристап до нутритивно 
адекватна и безбедна 

храна”







 Повеќе од 200 заболувања се добиваат преку 
контаминирана храна

 Болестите поврзани со храната се предизвикани 
од микроорганизми (бактерии, вируси, фунги, 
приони,паразити) или хемикалии, радиоактивност 
и дури физички агенси- страни тела 



 Во 2012 во ЕУ  пријавени се повеќе од 310 000 случаи 
на заболени лица од бактериски алиментарни 
токсинфекции, од кои 304 умреле

 Проценетo е дека 3 % од болестите поврзани со 
храната водат кон долготрајни последици по здравјето

 Сериозни трајни оштетувања на здравјето како што се 
оштетување на функцијата на бубрезите, црниот дроб, 
неуролошки и мозочни оштетувања, реактивен артитис, 
канцер, сепса и смрт, може да бидат предизвикани со 
контаминирана храна.



 Најчесто предизвикани со  Salmonella, Campylobacter, 
Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, или вируси Norovirus.

 Симптоми  кои почнуваат многу брзо после 
консумација на контаминирана храна: гадење, 
повраќање, пролив, стомачни грчеви.

 Голем дел од заболените оздравуваат и без 
медицински третман, доволно е да мируваат и да 
земаат повеќе течности

 Болестите поврзани со храната се релативно чести,  
дури и во развиените земји

Campylobacter fetus. Photo: CDC/Janice Carr







Незаразни болести -

малигните, метаболни пореметувања, 

болести на ендокринот и 
репродуктивниот систем поврзани со 
експозиција на пестициди, 
полихлорирани бифенили, полициклични 
ароматични хидрокарбони и многу други
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Photo: Michael Haferkamp  



Глобализација на пазарот

 трговија со животните, патување и 
миграција,  

пренос на патогените  микрорганизми на 
големи растојанија, 

долг и комплексен синџир на храната,

еден единствен извор предизвикува 
болест кај илјадници луѓе.



 Промени во земјоделството и производството на храна –
интензивно земјоделство, производство на храна со 
иновирани  технологии, ракување со заболени животни во 
тек на производство на храна.

 Кризни состојби и климатски промени



 Зголемена вулнерабилност на хуманата популација-
стареење на популацијата, имунокомпромитирани лица, 
сиромаштија, миграција,

 Промена на стилот на живеење - урбанизација, јадење 
надвор од  домот, консумација на претежно сирова храна





• Поврзана со контаминиранo 
семе за никулци, потекло од 
Египет

• Заболени лица во 14 земји во 
Европа и 2  во Северна Америка

• 4000 пријавени случаи, од кои 
1000 со хемолитичен уремичен 
синдром

• 55 со смртен исход

 1,3 милиони US$ загуба за 
фармерите и прехранбената 
индустрија

• Земјите членки на ЕУ добиле 
236 мил US$ оштета



 63 случаи во 6 европски земји  
лаборатриски потврдени и генетски 
типизирани

 Изолација и генотипизацијана Salmonella 
Newport во лубеница порционирана, 
увезена од Бразил

 Епидемијатa е разрешена после утврденото 
генетско совпаѓање
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Година / заболување 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ентероколити 412,5 558,4 545,2 589,0 512,3 582,2

Бактериски алиментарни инфекции и

интоксикации
20,2 35,9 26,1 27,8 44,0 45,5

Вирусен хепатитис А 3,5 1,7 1,0 7,6 28,2 4,9

Салмонелози 18,0 15,3 12,3 16,8 9,9 12,7

Инфекции предизвикани од E. Colli 9,1 8,4 8,0 10,9 7,8 3,9

Шигелоза 1,2 0,9 0,8 0,3 1,1 0,4

Листериоза 0,0 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0

Кампилобактериоза 0,9 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1

Џардијаза 0,6 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2



Година

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Број на        

заболени
395 159 184 281 245 262 204 348 254 317 373

I/100.000 19,4 7,8 9,0 13,7 11,9 12,7 9,9 16,8 12,3 15,3 18,0

Табела 2. Салмонелози, број и I/100.000, за периодот 2008-2018



Графикон 2. Хепатитис А, број и I/100.000, Р.С. Македонија, период 2008-2017 и 

2018 



Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Број на        

заболени
42 62 25 16 23 9 22 7 16 19 25

I/100.000 2,1 3,0 1,2 0,8 1,1 0,4 1,1 0,3 0,8 0,9 1,2

Табела 3. Шигелоза, број и I/100.000, 2008-2018



Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

Број на            

заболени
0 124 100 81 162 226 165 173 188

I/100.000 0,0 6,0 4,9 3,9 7,8 10,9 8,0 8,4
9,1

Табела 4. Инфекции со Е. coli, број и I/100.000, 2010- 2018



Графикон 3. Број на заболени од зоонози, бруцелоза и процентно учество на   

бруцелозата во зоонози, Р. Македонија, период 2008- 2018 година





 Инциденца 0,5  на 100 000 жители, повисока од 

просечната стапка во ЕУ. 

 многу висока смртност 50% 

 Сите хумани изолати на L. monocytogenes се тестирани со 

примена на гел електрофореза (PFGE), метод за 

молекуларна типизација на генетската структура, кој 

прeтставува златен стандард во решавањето нa епидемиите 

предизвикани со контаминирана храна. 

 Сите хумани изолати имаат ист генотипски профил, што 

укажува на единствен извор на епидемијата.
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 Вонредни инспекциски надзори во производствените 
капацитети на месни и млечни производи, земени се 
примероци храна за микробиолошко тестирање од 
производство, но и од продажните објекти во близина 
на местото на живеење на заболени

 Тестирање во лаборатории кои работат со 
акредитирани методи за детекција и енумерација на 
бактериите. 

 Сите изолати на L. monocytogenes во храна или брисеви 
беа типизирани со примена на гел електрофореза (PFGE)
во истата лабораторија. 

 Генотиот на L. monocytogenes изолирана во 3 
примероци од производот сецкан свински врат, 
производ на една домашна компанија за производство 
на месни производи се совпадна, односно постои 
сличност  со 98% со генотипот на хуманите изолати. 



 јасна каузална врска меѓу инкриминираната 
храна –сецкан свински врат и листериозата 
кај 10 заболени лица. Месните производи 
на оваа компанија се забранети за промет 
од страна на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, информирана е широката 
јавност за утврдување на причинителот и 
после тоа не се евидентирани нови случаи 
на листериоза.



 Меламин во млечна 
формула за доенчиња

 300 000лица експонирани

 54 000 хоспитализирани

 Бубрежна калкулоза  и 
бубрежна инсуфициенција  
кај доенчињата

 6 смртни случаи кај 
доенчиња

 2 смртни пресуди за 
лицата кои биле 
непосредно инволвирани 
во креирањето на овој 
фалсификат
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 афлатоксин М1 во 
кравјо млеко

 Извор -сточна 
храна загадена со 
афлатоксини

 Хрватска, Босна и 
Херцеговина, 
Србија и 
Македонија



“Безбедноста на 
храната е скриен, 
често пати 
непрепознаен 
проблем„

Dr Margaret Chan, 
генерален 
директор на СЗО, 

http://www.thelance
t.com/journals/lan
cet/article/PIIS014
0-6736(14)62037-
7/abstract

Lancet, 2014

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62037-7/abstract

