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За ЈИ регион

� На крајниот југ од земјата 

� 11% од површината 

� 63.2/км2 густина на населеност

� солиден БДП и не многу висока незапосленост,

� претежно земјоделски (рано градинарски) крај со 
многу сончеви денови



Основни истражувачки прашања 

� Основен здравствен (епидемиолошки) статус

� Болести и состојби посебно ризични при климатски 
промени

� Осетливи групи население

� Ризични климатски состојби/промени

� Процена на сегашниот капацитет за адаптација на КП 
(политики и акции)

� Предлог план за адаптација на КП (политики и акции)



Методологија

Обработка на расположиви податоци за 

� здравјето и здравствено еколошкиот статус на 
населението во регионот-сезонски варијации 

� климатските екстреми и варијации во регионот
� можни/релевантни статистички корелации
Примена на 

� Литературни сознанија
� Експертско мислење



РЕЗУЛТАТИ

Осетливост на регионот 

ЈИ регион ке биде посебно осетлив на 
високи темпертаури посебно во топлиот 
период од годината и пад на врнежите 



РЕЗУЛТАТИ

Поплави и суши (чести во регионот, посебно поплави)



РЕЗУЛТАТИ

Топли и ладни бранови (актуелни за регинот)



РЕЗУЛТАТИ

Вода за пиење 

� Ризик и по квантитет и по квалитет, ризици 
посебно големи во руралните области (без 
пречистување и дезинфекција на водата)

� Ризикот се зголемува при поплавите и сушите 
кои се чести во регионот – опасност и по 
инфраструктурата



РЕЗУЛТАТИ

Храна и нутриција

� Производтсвото на храна компромитирано, 
безбедноста – исто така посебно во топлите месеци-
без доволно информации за следење на безбедноста 
на храната

� Нутритивниот статус на населението без значајни 
одтстапувања 

� Вулнерабилни групи – социјално економски 
маргиналните групи



РЕЗУЛТАТИ

Смртност на населението и климатски варијации во регионот-
смртноста е поголема во зимските (ладни) месеци 



РЕЗУЛТАТИ

Од друга страна, бројот на повици на ИМП во топлите месеци 
е зголемен кај постарата популација најчесто заради КВБ



РЕЗУЛТАТИ

Дијареи/ентероколити

Како индикатори на несоодветно ракување и безбедност на 
храната се зачестуваат во топлите месеци



РЕЗУЛТАТИ

Салмонелози

Највисоко ниво на сезонскиот индекс е во топлиот 
период-Јули и Август а најниозок во Декември и Јануари 



РЕЗУЛТАТИ

Вектори и вектор - преносливи заразни болести кои 
може да бидат актуелни за регионот



РЕЗУЛТАТИ

Табела 4. Подготвеност за работа при кризни состојби –
Струмица – Индекс на безбедност во болници
(PAHO/WHO)

активност Ниво на подготвеност

Болнички комитеет за итности- воспоставен ☺☺☺☺

- Интернет и комуникации ����

- Специјален буџет за комитетот ����

Оперативен план и постапки, трениран кадар 

за работа во разни видови катастрофи (вкл. 

Поплави и епидемии)
☺☺☺☺

Активен надзор на епидемии во регионот ☺☺☺☺

Планови за комуникација на ризкот ☺☺☺☺

Планови за одржување на системот во кризи ����

Резерви налекови и инструменти за случај на 

кризи/итности ����

Вентилација/климатизација ����

Безбедна градежна конструкција на зграда, 

опрема, електрика и греење ����



Заклучоци1

Tабела 7. Пресек на влијанијата на КП врз здравствениот 
сектор и предвидени притисоци

Kлиматски 

промени 
импакт 

Потврдено во 

студијата 

последици 

(притисок врз 

здр.сектор) 

Веројатност да 

се случат 

Покачени летни 

температури, вкл. 

Топли бранови 

Зголемена 

смртност 

посебно кај 

стари лица 

+ 

Зголемена 

потреба од 

здравствен и 

социјален сектор 

за возрасни 

висока 

Топли 

периоди/топли 

бранови 

Зголемен број 

повици на ИМП 
+ 

Зголемена 

потреба од 

здравствен сектор 

за возрасни 

висока 

Зголемена 

просечна 

температура 

Зачестено и 

покачено   

летно 

загадување на 

воздухот (озон) 

Да се потврди 

(нема 

податоци) 

Зголемена 

смртност и 

заболувања на 

респираторен 

систем и бр. На 

болнички приеми 

умерено 

 



Заклучоци2

Tабела 7. Пресек на влијанијата на КП врз здравствениот 
сектор и предвидени притисоци

Kклиматски 

промени 
импакт 

Потврдено во 

студијата 

последици 

(притисок врз 

здр.сектор) 

Веројатност да 

се случат 

Летни 

температури 

Температурен 

морбидитет 
+ 

Зголемена 

потреба од 

здравствен 

сектор за 

возрасни (вкл. 

работнициi) 

висока 

Пораст на 

просечните 

температури 

Продолжена 

сезона на полен 

и напади на 

алергии 

Процена која 

треба да се 

верифицира 

(истражувања) 

Зголемен број 

луѓе со напади 

на грозница и 

поленска астма 

умерено 

UVB зрачење 

Сончева 

светлост/UV 

изложеност 

Да се потврди по 

воведување 

соодветен 

мониторинг и 

систем на рано 

предупредување 

Зголемена 

потреба од 

здравствен 

сектор за 

возрасни (вкл. 

работнициi) 

умерено 

 



Заклучоци3

Tабела 7. Пресек на влијанијата на КП врз здравствениот 
сектор и предвидени притисоци

Kлиматски 

промени 
импакт 

Потврдено во 

студијата 

последици 

(притисок врз 

здр.сектор) 

Веројатност 

да се случат 

Зимски 

температури 

Зголемена 

смртност 

(зимска)) 

+ 

Намален притисок 

на здр. служби за 

возрасни  

висока 

Зимски 

температури 

/ладни бранпви 

Болести при 

ниски 

темпеартури 

+ 

Зголемена потреба 

од здравствените 

служби 

висока 

Екстремни 

временски појави 

зголемени 

потреби  од сл. за 

ИМП  

+ 

Преоптоварување 

на здр. служби и 

јавните  

висока 

Екстремни 

временски појави 

Врз 

инфраструктурата 

на здр. објекти  

Индекс на 

безбедност на 

болниците 

 Потенцијално 

влијание на 

работата на 

болниците  

ниско- до 

умерено 

 



Заклучоци4

Tабела 7. Пресек на влијанијата на КП врз здравствениот 
сектор и предвидени притисоци

Kлиматски 

промени 
импакт 

Потврдено во 

студијата 

последици 

(притисок врз 

здр.сектор) 

Веројатност да 

се случат 

Екстремни 

временски појави 

Проблеми со 

транспортната 

мрежа,  

оштетување на 

домовите, 

недостиг на вода, 

раселување, 

загрозен пристап 

кон здр. служби 

предпоставка 

Зголемена потреба 

од здравстените 

служби во 

загрозените 

региони 

 умерено 

Температури и 

атмосф. падежи 

Зголемена 

преваленца и 

преживување  на 

некои артроподи 

како крлежи и 

комарци 

Да се следи и 

потврди  во 

регионот 

Вектор преносливи 

болести  

ниско- 

умерено 

 



Заклучоци5

Tабела 7. Пресек на влијанијата на КП врз здравствениот 
сектор и предвидени притисоци

Kлиматски 

промени 
импакт 

Потврдено во 

студијата 

последици 

(притисок врз 

здр.сектор) 

Веројатност да 

се случат 

Зголемени 

просечни 

гтемператури 

Пораст на 

поедини 

хидрични 

заболувања, 

влошен квалитет 

на водата за 

пиење , 

загрозени 

селските населби 

Потенцијален 

ризик/ да се 

следи 

постојано 

Здфр. Последици. 

Проливи и цревни 

симптоми 

ниско-

умерено 

Летни температури 

Намножување на 

патогени 

микроорганизми  

Делумно 

потврдено 

Покачување на 

случаи на труења 

со храна 

умерено 

Летни температури 

Изложеност на 

лековите на 

високи 

температури 

Индекс на 

безбедност на 

болниците  

Намалување на 

ефикасност на 

лековите 

ниска - 

умерено 

 



Заклучоци

Tабела 7. Пресек на влијанијата на КП врз здравствениот 
сектор и предвидени притисоци

Kлиматски 

промени 
импакт 

Потврдено во 

студијата 

последици 

(притисок врз 

здр.сектор) 

Веројатност да 

се случат 

Екстремни 

временски појави  

 

 

 

Компромитирана 

стапка на 

опоравување на 

болничките 

пациенти 

Индекс на 

безбедност на 

болници 

Зголемена потреба 

и притисок врз 

здравствените 

служби  

умерено 

Екстремни 

временски појави 

Импакт врз здр. 

Работници и 

услови за работа  

Индекс на 

безбедност на 

болници 

Намалена 

продуктивност на 

здр. работници  

умерено 

 



Постојни капацитети за адаптација 
на КП  на здр. сектор

1. Национални и локални политики 

1.1. Стратегија за адаптација на здр. Сектор на КП

Акционен плкан за топли бранови

Акционен План за ладни бранови

1.2. Национален План за справување со кризи

2. Секторска  подготвеност (на здр. Сектор)

2.1. Систем за рано 
предупредување  

(за заразни болести)

2.2. Индекс на безбедност на 
болниците

2.3. Кадар и опременост



Предлог акции за адаптација на КП 
во здравствениот  секгтор

1. Регионална Стратегија за адаптација на КП (здр. 
Сектор да е вклучен) – интегрален политички 
документ  со јасна концепциска рамка (во линија 
со нациоаналните документи и планови)

Во него – да се јасно дефинирани –
основните концепти (за сите 
сектори) како ризик, 
вулнерабилност, хазард, 
изложеност, капацитет за адаптација 
и сензитивност со конкретни 
индикатори за следење 

Фокус на акции за управување со 
приоритетните климатски ризици за 
регионот



Предлог акции за адаптација на 
здравствениот сектор

2. Акционен план за справување со поплави –
мултисекторски пристап е императив  (вкл. 
Здравствен сектор) - воведување на Ран систем за 
предупредување на поплави

3. Воспоставување на Регионален (интерсекторски) 
комитет за следење и адаптација кон КП

4. Засилување на постојните 
јавно здравствени 
(здравстевно-еколошки) 
активности во регионот –
институти и центри за јавно 
здравје



Предлог акции за адаптација на 
здравствениот сектор

5. Континуирана едукација и тренинг на 
здравствените професионалци во регионот за 
справување и управување  (и адаптација) со 
ефектите/ризиците од КП – медицински факултет, 
ИЈЗ

6. Воведување интегрален 
систем за собирање и 
обработка на релеватни (за КП) 
податоци и информации + 
истражувачки активности за 
сотојби и болести за кои нема 
податоци (здравствена датабаза 
за КП) 



Предлог акции за адаптација на 
здравствениот сектор 

7. Воспоставување на планови за адаптација и 
санација/рехабилитација на здравствените 
институции во регионот

8. Подобрување на квалитетот (и квантитетот) на 
водата за пиење во регинот (посебно рурални 
населби)

9. Подобрување на системот 
за следење на безбедноста на 
храната – од нива до трпеза 
(датабаза за безбедност на 
храна во регинот)



Препораки на акциите на 
национално ниво

Развој на една концепциска рамка за процена на 
ризик и вулнерабилност иста за сите сектори (во овој 
момент постои разлика меѓу секторите -
здравствениот е на повисок степен)

Ќе овозможи дефинирање на методологија за оцена 
на хазардот и на локално ниво.

Ќе овозможи и ефикасен план 
за адаптација и над све негова 
имплементација



Препораки за акции на 
национлано ниво

- Задачите и одговорноста и продуктите (активностите) 
на интерсекторската координација – да бидат јасно 
дефинирани и прифатени од секој сектор (на пр. со 
Одлука на Влада)

- Лидерство – здравствениот 
сектор да го зголеми 
влијанието врз другите сектори, 
а не само да ги интегрира 
своите анализи и интервенции, 
туку да ги вклучи здравстевните 
процени за КП во политиките и 
стратегии на другите сектори




