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Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  09-15.05.2022 

Janë testuar gjithsej 8.183  materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e 
pranisë së virusit SARS-CoV-2.  Krahasuar me javën që shkoi është shënuar një rritje prej 7,2%. 

Pozitive janë 562 raste, nga 23 qytete, me një rritje të numrit nga java e kaluar për 5,8%. Përqindja e 
rasteve pozitive sillet nga 2,5% deri më 7,7%, mesatarisht 6,5%. 

Numri më i madh i rasteve janë regjistruar në Shkup (n=318; 56,6%), ndërsa incidencë javore më e 
lartë është regjistruar në Prespë – 83,5/100.000 dhe Manastir – 82,7/100.000. (Tabela 1, Kartogrami 
1). 

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19  periudha 09-15.05.2022, RMV 

 

 
Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket 
grupmoshave mbi 60 vjet (n=195; 34,7%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 
vjet (n=15; 2,7%).  
Vihet re një rënie e numrit tek grupmoshat 20-29, 30-39, 40-49, ndërsa rritje tek 0-9 (+7,1%), 10-19 
(+9,1%), 50-59 (+19,3%) dhe mbi 60 (+20,4%) vjet.  
Sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 681 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose 
në trajtim shtëpiak.  

Gjatë javës së kaluar janë raportuar 103 reinfektime, 35,5% më shumë se javën që kaloi. 
Është raportuar 1 rast i vdekjes, me datë të vdekjes nga java e kaluar, (09-15.05.2022) nga Shkupi. I 
ndjeri ka qenë në moshë mbi 60 vjet. 



Në laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikimit molekular pranë ISHP të RMV gjatë javës së kaluar 

është realizuar test PCR i bazuar në Single Nucleotide polymorphism me përdorimin e Vir SNiP SARS 

CoV 2 Spike S371L S373P për zbulimin e SARS CoV-2 tek 52 mostra pozitive të SARS-CoV-2. 

Mostrat pozitive janë përzgjedhur nga mostrat e testuara që kanë rezultuar pozitive në periudhën nga 

02-08.05.2022 nga këto qytete: Shkup, Kavadar, Veles, Ohër, Negotinë dhe Gjevgjeli. 

Tek 2 nga mostrat e analizuara është vërtetuar nënlinja BA.1 e Omikron – e njohur edhe si „stealth“. 

Tek 50 (96,2%) nga mostrat e analizuara është vërtetuar nënlinja BA.2 e Omikron. Përveç kësaj u 

analizuan edhe 15 mostra nga rajoni i Manastirit, tek 1 prej të cilave u konfirmua nënlinja BA.1 e 

Omikron, ndërsa tek 14 të tjerat nënlinja BA.2 e Omikron. 

 

Për më shumë informacion për gjendjen në botë, të dhënat më të reja nga OBSH-së mund t’i shikoni 

në- 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 

Deri më 15.05.2022, janë regjistruar gjithsej 310.859 raste me COVID-19 (I=16. 924,8/100.000). 

Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Manastir ndërsa morbiditet më të madh ka në Kavadar (26.992,8/100.000) 
dhe Shkup (24.081,3/100.000). Mortalitet më i lartë është regjistruar në Ohër, Prilep dhe Kavadar. Letalitet më i lartë është regjistruar 
në Kriva Pallankë dhe Strugë (Tabela 1).  

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 15.05.2022 

 
 



Është regjistruar rënie e incidencës në 13 qytete,me një rënie më të madhe në Probishtip Demir 

Kapija, Makedonska Kamenica. Rritje vihet re në 12 qytete, rritje shumë e vogël në Prespë dhe Koçan, 

ndërkohë që gjendja mbetet e pandryshuar në 10 qytete. R0 sillet nga 0,61 në Veles deri më 1,88 në 

Berovë.  (Tabela 1). 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 149.943 (48,2%) meshkuj dhe 160.916 (51,8%) femra. Morbiditeti 
specifik tek meshkujt është 16.457,6/100.000, ndërsa tek femrat 17.384,6/100.000. 

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 44,0 vjet). Numri më i madh i të 
prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 75.364 (24,2%), ndërsa morbiditet më i lartë specifik prej 
23.880,4/100.000 tek grupmosha 30-39 vjet (n=59.816). Morbiditet më i ulët, 3.743,2 në 100.000 
banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 vjet, ku janë regjistruar ku janë raportuar 
7.705 raste. (Grafiku 1) 

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas 

grupmoshës (n=310.859) 

 
 

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri 
më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=2.344) është regjistruar në 24.01.2022. 

Nga java e 9 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është 

arritur në javën e katërt  të vitit 2022 (n=11.887). Nga java e 5 e vitit 2022 regjistrohet një rënie e 

vazhdueshme e numrit të rasteve me COVID-19, me një rritje të lehtë në javën e 19 të vitit 2022. 

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës 

së diagnostikimit laboratorik, deri më 15.05.2022 (n=310.859) 



 

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV për momentin ka 16 persona të hospitalizuar, nga të cilët 3 
janë në terapi me oksigjen ndërkohë që nuk ka pacientë në ventilim mekanik. 

Janë raportuar 1.490 raste tek gra shtatzëna dhe 10.031 tek punonjës shëndetësorë. 

Janë regjistruar edhe 9.565 raste të importuara. 

Deri më 15.05.2022, janë regjistruar edhe 12.618 (4,1%) raste të reinfektimit.  

Janë regjistruar 9.291 raste të vdekjes (Lt = 3,0%). Numër më i madh i vdekjeve janë regjistruar në 
javën e 14 të vitit 2021 (301). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës 
mbi 60 vjet (n=7.735; 83,3%) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë – 1.757,5/100.000. Janë 
regjistruar 5.508 (59,3%) vdekje te meshkujt dhe 3.783 (40,7%) raste të vdekjes tek femrat.  

7.311 (83,2%) kanë pasur komorbiditete si sëmundje kardiovaskulare (6.079), diabet (n=2.468), 
sëmundje të mushkërive (n=1.118). 

Nga rastet e reinfektimit, 20 kanë pasur përfundim fatal. 

Janë regjistruar edhe 37 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 9  gra shtatzëna. 

771 (8,3%) persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 8.520 (91,7%) në spital. 

Grafiku 3. Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas 

datës së vdekjes, deri më 15.05.2022 (n=9.291) 



 

 

Nga 15.02.2020-15.05.2022  janë kryer gjithsej 2.038.551 testime në laboratorët në të cilët bëhet 
analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoninë e Veriut janë bërë 985.201 teste në 
1.000 000 banorë.  1.374.680 ose 67,4% janë me testim molekular (PCR) ndërsa 663.871 ose 32,6% 
me test të shpejtë antigjen. 

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 533 persona (0,2%) janë raste aktive, ndërsa 301.035 raste 
(96,8%) janë të shëruar të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose 
sipas algoritmit të ri (Tabela 2).  

Nga këto 8.069 ose 11,1%  kanë qenë të shtruar në spital. 

Tabela 2.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

 (n=310.859) 

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar 
Numri i 

vdekjeve 
Gjithsej 

Shkup 300 142747 3128 146175 

Kumanovë 11 16030 616 16657 

Manastir 70 15003 480 15553 

Prilep 21 13584 586 14191 

Tetovë 6 12865 597 13468 

Kavadar  19 10389 262 10670 



Veles 6 9458 318 9782 

Gostivar 7 9170 423 9600 

Ohër 22 8491 372 8885 

Strumicë 3 7692 376 8071 

Shtip 11 7797 234 8042 

Kërçovë 5 5409 222 5636 

Koçan 8 4866 213 5087 

Strugë 5 4426 293 4724 

Gjevgjeli  5 4289 121 4415 

Negotinë 4 3596 87 3687 

Prespë  11 2670 58 2739 

Sveti Nikole 2 2547 77 2626 

Radovish  1 2430 99 2530 

KrivaPallankë 2 2287 126 2415 

Dellçevë 3 1911 69 1983 

Dibër  1593 81 1674 

Berovë 5 1602 58 1665 

Vallandovë   1443 45 1488 

Vinicë  1331 62 1393 

Probishtip  1217 50 1267 

Bogdanci 1 997 24 1022 

Kratovë 1 929 36 966 

Krushevë 1 883 43 927 

Demir Hisar 3 793 40 836 

Makedonski Brod  706 30 736 

Demir Kapija   575 18 593 

Makedonska Kamenica  499 24 523 

Pehçevë  471 15 486 

Dojran  339 8 347 

Gjithsej 533 301.035 9.291 310.859 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID-19 DHE MASAT E REKOMANDUARA 

 
Deri më 15.05.2022 numri reproduktiv i të infektuarve me COVID 19 (RO) në RMV është  0,95.  
 
Grafiku 4.  Incidenca ditore në 100.000 banorë dhe R0,  COVID-19, RMV deri më 15.05.2022 



 
 

 

Republika e  Maqedonisë së Veriut ndodhet në fazën e përhapjes së gjerë nënnivel 1, me kapacitete 
adekuate për reagim. 

 

Masa të rekomanduara nga OBSH-ja për parandalim dhe kontroll  

 
Rekomandohet ndjekja e masave themelore për parandalimin e COVID-19 

 

 

 

VAKSINIMI KUNDËR COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 

Në 17.02.2021 në RMV filloi vaksinimi kundër COVID-19.  

Deri më 15.05.2022 janë vaksinuar gjithsej 874.398 persona me të paktën një dozë të vaksinës 
kundër COVID – 19. Dy doza kanë pranuar gjithsej 855.316 persona. Me dozën e tretë janë 
vaksinuar 159.008 persona (Tabela 4)   

Tabela 4. Numri i personave të vaksinuar kundër COVID-19, RMV, sipas llojit/dozës 

 

Vaksina/Doza 
Doza e 

parë 

Doza e 

dytë 

Doza e 

tretë 
Numri i 

përgjithshë



m i dozave 

të aplikuara 

Pfizer/Biontec

h 

374.624 365.160 159.005 898.789 

Sinovac 251.122 245.424  496.546 

Sinopharm 153.505 152.796  306.301 

AstraZeneca 71.446 68.777  140.223 

Sputnik V 23.293 22.987  46.280 

Moderna* 164 143 3 310 

Janssen* 244 29  273 

GJITHSEJ 874.398 855.316 159.008 1.888.722 

*të vaksinuar vetëm jashtë shtetit 

Me një dozë të vaksinës kundër COVID-19, në vend dhe jashtë vendit janë vaksinuar 59,4% e 
popullatës mbi 18 vjet, gjegjësisht 55,1% e popullatës mbi 12 vjet, dhe 47,6% e popullatës së 
përgjithshme.  

Mbulimi me dy doza të vaksinës kundër COVID-19 tek popullata mbi 18 vjet është 58,1%, 
gjegjësisht 53,9% tek popullata mbi 12 vjet. Mbulimi me dy doza tek popullata e përgjithshme 
është 46,6%. 

Shkup, 16.05.2022 

Departamenti i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive 

Instituti i shëndetit publik 

 


