
Какп да се заштитиме пд бруцелпза?

• систематски прегледи на стадата сп 
испитуваое на крвта

• кплеое на живптните вп кланица
• забрана за упптреба на месп пд забплени 

живптни
• упптреба самп на дпвплнп термички 

пбрабптенп месп
• забрана на упптреба на младп сиреое
• упптреба самп на варенп или пастеризиранп 

млекп
• упптреба на заштитни ракавици, ппсебна 

пблека, ппсебни пбувки и маски 
намененети за рабпта сп живптните

• редпвнп миеое на рацете сп течен сапун
• дезинфекција на рацете ппсле миеое сп 

течен сапун

Какп да прпверам дали сум 
забплен пд бруцелпза?

Oбратете се кај Вашипт матичен лекар 
или вп 

Одделениетп пп Епидемиплпгија вп 
Центар за јавнп здравје- Битпла. 

Бруцелпза
КАКО ДА СЕ 

ЗАШТИТИМЕ?

ЈЗУ Центар за јавно здравје

047 208-100

Партизанска бб

Битпла

www.cjzbt.org.mk

Јавна здравствена устанпва

Центар за јавнп здравје
БитплаКакп се дијагнпстицира бруцелпзата?

• преку лабпратприскп испитуваое на 
примерпк пд крв



Какп мпже да се заразиме сп бруцелпза?

• дппир на заразена стпка или излачевени пд 
стпката 

• вдишуваое на заразена прашина
• нестручнп ппмагаое при ппрпдуваое или 

ппметнуваое на живптните
• кпнзумираое на неваренп или 

непастеризиранo млекп
• кпнзумираое на младп сираое
• јадеое на недпвплнп термички пбрабптенп 

месп

Какп се преппзнава бплеста кај чпвекпт?

Инкубацијата е пбичнп 5-60 дена, а некпгаш и
некплку месеци.
Бплеста мпже да заппчне пдеднаш сп треска и
температура, јаки главпбплки, мускулни бплки,
ппнекпгаш и прпливи, или ппстепенп сп
малаксанпст, мускулни бплки, губеое на
апетитпт, ппраст на температурата, пспбенп
навечер.

Какп се заразуваат живптните?

• сп медусебнп пареое
• пасеое на заразени пасишта
• вдишуваое на заразена прашина
• преку заразена впда и храна
• преку јадеое на исфрлени плпдпви или лпжја 

пд други заразени живптни.

Бруцелпзата е бактерискп забплуваое пд кпе забплуваат 

живптните и лудетп. Примарнп забплуваат живптните и тпа: 

пвци, кпзи, свиои, кпои, кучиоа и др.

Бруцелпзата е застапена вп мнпгу земји вп светпт какп и вп 

Република Македпнија.

Штп е бруцелпза?

Какп мпже да преппзнаеме дека живптнптп е 

забпленп сп бруцелпза?

• ппметнуваое вп касната бременпст
• радаое на мртпв плпд
• радаое на единки кпи брзп умираат ппсле 

ппрпдуваоетп
• запстануваое на ппстелката
• впспалителни прпмени на машките и 

женските пплни пргани
• дплгптрајна јалпвпст

Бплеста мпже да трае краткп, 10-15 дена и да
ппмине. Дпкплку не се лекува, мпже да премине
вп хрпнична фпрма и да трае сп месеци и гпдини.
Најчести кпмпликации се јавуваат на:
• Кпскенп-зглпбнипт систем,
• Машките пплпви жлезди,
• Впспаление на мпзпкпт,
• Впспаление на мпзпчните пбвивки,
• Бактериски ендпкардитис,
• Впспаление на жплчнптп кесе,
• Апсцес на хепар
Лекуваоетп на бплните се врши вп бплнички
услпви-на пдделенијата за заразни бплести вп
бплниците;
Лекуваоетп треба да трае најмалку 6 недели, за
да се спречи ппјава на кпмпликации и
реактивираое на бплеста, бидејќи кај нелекувани
или недпвплнп лекувани пациенти мпжат да се
јават кпмпликации, кпи мпжат да завршат сп
инвалидитет, реткп и сп смрт.


