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Разговорот го водеше: 
Рената МАТЕСКА

"Заканата од птичји грип расте со 
секој ден, но појавата на пандемија меѓу 
луѓето може да се спречи ако зд рав-
ствените институции, во сите земји без 
исклучок, навремено реагираат", пора-
чаа од СЗО. Колку ние сме подготвени за 
навремено да реагираме?

ЧОКРЕВСКИ: Јас би зборувал, пред 
сè, во однос на нашата подготвеност од 
ветеринарен аспект, односно од аспект 
на појавата на болеста кај животните, 
она што претставува ветеринарен, ак-
ционен план за превенција. Во поглед 
на организираност, подготвеност, точ-
ност и ефикасност на спроведување на 
сите оние планови, а и во поглед на оп-
ременоста, со оглед на тоа дека од Ев-
ропската унија имаме добиено сè што 
ни е неопходно, можам да кажам дека 
сме во целост подготвени. Ги имаме не-
опходните мерки за справување со една 
ваква криза. Во поглед на дијагностиката, 

Птичјиот грип повторно е на насловните страници на сите 
светски медиуми. За тоа колку сме подготвени да реагираме на 
појавата на оваа опасна болест разговаравме со Слободан Чо-
кревски, директор на Управата за ветеринарство. Според него, 
од Управата се на "готовс" и епидемиолошки и дијагностички и 
едукационо да реагираат на вирусот X5H1. 

НИЕ СМЕ ПРВА 
ОДБРАНБЕНА ЛИНИЈА 
ПРОТИВ ПТИЧЈИОТ ГРИП

ристиме различни ИТ системи нашата 
програма не е достапна на веб-стра ни-
цата. Станува збор за технички проблем. 
Затоа ние сме крајно отворени кон ме-
диумите и граѓаните и гледаме по да то-
ците навреме да ги презентираме пред 
јавноста. Ќе повторам дека овој про-
блем не е до нас и дека ние како управа, 
сите работи кои треба да ги завршиме и 
ги завршивме на време. 

заштитната дијагностика, ќе потенцирам 
дека ги имаме потребните реагенси за 
дијагностицирање на оваа болест. Исто 
така, заштитната опрема е набавена. Си-
те ветеринарни инспектори се на терен 
и прават клинички преглед на живот ни-
те и земаат мостри за испитување. Акти-
вирани сме и за мониторинг на дивите 
преселни птици. 

Дали ги подготвивте мапите на кои 
се лоцирани местата кои се опасни, од-
носно каде постои веројатност да сле-
таат диви птици кои би можеле да бидат 
носители на вирусот?

ЧОКРЕВСКИ: Да, веќе имаме под гот-
вено мапи, кои се означени со бои и мо-
жеме да ви ги доставиме доколку ве ин-
тересира. 

На Вашата веб-страница сè уште не 
е достапна Програмата за заштита од 
птичји грип... До каде сте и со акциониот 
план за заштита?

ЧОКРЕВСКИ: Што се однесува до 
нашата веб-страница можам да кажам 
дека ние сме поврзани со страницата на 
Министерството за земјоделство, шу-
мар ство и водостопанство, и бидејќи ко-
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Во врска со програмата за борба 
про тив птичјиот грип и акциониот план 
треба да се каже дека се мешаат по и-
мите. Во ветеринарната медицина во 
легислативата на ЕУ постои еден термин 
кој ние го преведуваме како кризен 
план или кризен акционен план, а тоа е 
начинот на постапување во случај на по-
јава на одредена опасна болест. Што се 
однесува до оној план кој се спомнуваше 
во здравството, тоа е план кој се спро-
ведува во случај на појава на пандемија. 
Пандемија е случај кога вирусот би му-
тирал и би можел да се пренесува од 
човек на човек и кога би го зафатил цел 
свет. Во овој момент тоа е многу далеку. 
Не велиме дека не е можно, меѓутоа да-
леку е од случувањата. Тоа е оној план 
кој треба да го имаат и здравството во 
однос на превенцијата кон луѓето, ка-
ран тините, лекувањето, спречувањето 
на ширењето. Ние како ветеринарна ме-
дицина се занимаваме со превенција за 
спречување на ширење на болеста кај 
животните, односно кај птиците. Во слу-
чајов ние сме првата одбранбена ли ни-
ја. Запирањето на ширењето на болеста, 
условно кажано, не е речиси невоз мож-
но, бидејќи се шири по пат на преселни 
птици. Никој не може да й стави чадор 
на државата, никој не може да й стави 
капак на државата, колку и да е мала 
Македонија. Она што ние можеме да го 
направиме е прво да ги информираме 
граѓаните за начините на ширење, да им 
препорачаме да ги чуваат затворени 
свои те домашни птици и сè она што ние 
го препорачуваме во флаерот, кој веќе 
го објавивме уште во октомври 2005 го-
дина. Во тој акционен план, исто така, 
треба да имаме јасен систем на коман ду-
вање и известување. При тоа посочу ва-
ме како еден фармер треба да реагира 
во случај кога постои сомневање за по-
стоење на болеста. Без оглед на сите 
критики ќе го посочам примерот колку 
бевме ажурни за случајот во Могила ми-
натата година.

 
Од Буџетот малку средства се пред-

видени за Министерството за земјо дел-
ство, шумарство и водостопанство. Рас-
полагате ли со доволно финансиски 
средства, неопходни за сите потребни 
мерки за превенција од птичји грип? 

ЧОКРЕВСКИ: Реално да кажам, не-
ма доволно средства. Ние се обидуваме 
да извлечеме максимум со оние сред-
ства со кои располагаме. Ја имаме таа 
среќа добар дел од средствата да ги 
имаме како донација од Европската 
унија. Сè уште ја користиме таа опрема, 
а донабавивме и дополнително маски, 
заштитни очила и други заштитни сред-
ства. Доколку оваа криза продолжи  ќе 
треба да се издвојат посериозни финан-
сиски средства, кои се надевам дека 

бла говремено ќе ги имаме за да можеме 
да ги спроведеме сите неопходни пред-
видени активности. 

Организацијата на обединетите на-
ции за храна (ФАО) објави дека птичјиот 
грип во Турција може да биде енде ми-
чен...

ЧОКРЕВСКИ: Имаме директни кон-
такти со Турската ветеринарна служба и 
во тек сме со случувањата кај нив. За ед-
но со Турската ветеринарна служба учес  -
твуваме во Комисијата за шап и лигавка 
во ФАО, така што континуирано одр жу-
ваме и лични и професионални кон так-
ти. Случајот во Турција и во некои други 
азиски земји е и поради густината на 
населението кое овозможува брзо ши-
рење на болеста. 

Би сакал да се разграничи една ра-
бота која е многу битна. Месото и мес-

ните производи од живина, кои доаѓаат 
од живинарските фарми од нашава др-
жава, од нашите кланици, доаѓаат од 
места кои се со највисок степен на за-
штита за било какви болести, а особено 
за птичјиот грип. Сакам да нагласам 
дека мерките за заштита во нашите жи-
винарски фарми е максимална и сметам 
дека тие се најзаштитени. Значи, опас-
ност за граѓаните нема доколку конзу ми-
раат месо од нашите живинарски фар-
ми. Нема потреба од преголема паника 
и страв туку неопходно е да бидеме 
подготвени навремено да реагираме. 
Тешко е луѓето да се убедат дека не по-
стои опасност. Опасност постои доколку 
фармерот поседува живина која ја пуш-
та слободно да шета и која може да дој-
де во допир со диви птици. Доколку так-
вите птици се разболат и ако постои 
контакт со таа домашна живина, тогаш 
постои веројатност за појава на болест 
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Освен тоа, сите производи од живина 
кои доаѓаат од Турција, но и од други 
земји каде што е евидентирана болеста, 
е забрането да се увезуваат во државава 
уште од октомври 2005 година. Сметам 
дека во секој домен надзорот е на многу 
високо ниво. 

Ќе напомнам дека за човекот да се 
зарази треба да дојде во контакт со 
високоинфективен материјал, пред сè, 
од заболена птица. Што се однесува до 
замрзнатото пилешко месо шансата да 
се заболи е минимална, не сакам да ис-
клучам дека не може да дојде до тоа, но 
засега ваков случај не е евидентиран, 
иако вирусот постои во месото. Един-
стве на можност за заболување на чо-
векот е директен контакт со заболена 
птица и со нејзините екскрети и доколку 
постојат респираторни проблеми. До-
сега не се докажани други начини за 
заразување.  

Зошто постојните вакцини против 
птичји грип предвидени за живината не 
се за употреба? Што со последните на-
јави дека некои руски научници от кри-
ле нова вакцина против оваа болест?

ЧОКРЕВСКИ: Во Европа вакцина ци-
јата е забранета. Таа не е препорачлива 
за држави каде не постои вирусот и 
каде не е ендемичен. Вакцината може 
да доведе до маскирање и ендемичност 
на вирусот и никогаш нема да можеме 
да знаеме дали државата е заразена или 
не, бидејќи во испитувањата не може да 
се утврди дали станува збор за вак ци-
нарен или, пак, за инфективен титар. Во 
случајов вакцинацијата е крајна нужда. 
Се разгледуваат некои можности околу 

и кај човекот. Ќе потенцирам дека чове-
кот не е вистински домаќин за разви ва-
ње на X5H1 вирусот. Ако гледаме ста-
тистички тогаш 5.000 пати е поголема 
веројатноста да ве прегази автомобил 
отколку да заболите од болеста. 

Според некои шпекулации, првите 
случаи на оваа опасна болест се оче ку-
ваат на пролет бидејќи во зима вирусот 
може да се конзервира, а за некој месец 
ќе долетаат и дивите птици...

ЧОКРЕВСКИ: Не би сакал да шпе-
кулирам со вакви информации. Секако 
дека најголеми миграции на птиците се 
на пролет и на есен, но постојат и некои 
микромиграции. Постои веројатност не-
која од тие птици, кои ќе мигрираат, да 
биде носител на вирусот и да има кон-
такт со домашните птици, така што не 
смееме да ос тавиме простор и да би де-
ме релаксирани, туку тре-
ба постојано да го спро-
ведуваме мони торингот, 
со што ќе бидеме подгот-
вени за евентуална појава 
на оваа болест. 

Што констатиравте за 
поморот на стотина ко кош-
ки во Банско, Струмичко?

ЧОКРЕВСКИ: Де фини-
тивно во Банско не се ра-
боти за птичји грип. На пра-
вени се сите можни тес то-
ви и тука можеме да би-
деме сигурни дека не ста-
нува збор за оваа болест. 
Само ќе потсетам дека во 
октомври и во ноември 
2005 година имавме пове-
ќе аларми за сомневање, 
бидејќи поголем дел од жи-
вината не беше вакцини-
рана. Сите сомнителни слу-
чаи детаљно ги испитуваме 
и ги анализираме. Ние сме 
во алармантна состојба за да мо жеме 
веднаш да ре агираме. 

Информациите од теренот говорат 
дека на некои гранични премини не се 
спроведуваат некакви посебни конт ро-
ли, а дополнителна вознемиреност се 
предизвика со веста дека вирусот на 
птичји грип е отпорен на ниски тем пе ра-
тури, што говори дека и замрзнатото пи-
лешко месо може да биде смрто нос но...

ЧОКРЕВСКИ: Една работа треба да 
се расчисти. Болеста не може да ни 
пристигне на граничен премин, бидејќи 
таа не се пренесува од човек на човек. 
Не знам колку пати веќе треба да се 
повтори дека заразен човек не е толку 
опасен, но стравот во јавноста е голем. 

ургентна вакцинација на евентуални 
жаришта, меѓутоа и тоа е многу про бле-
матично, бидејќи вакцините не се сто-
процентно сигурни. Ваквата вакцина е 
забранета во Европа. 

Мислам дека постои трка во фар ма-
цевтскиот свет околу изнаоѓањето вак-
цина против птичјиот грип и изнаоѓање 
најсоодветен медикамент за лекување 
на болеста. Знаете што се случува со ле-
кот Тамифлу, чиј производител го држи 
монополот. Ние сме сериозна служба и 
не би можел да коментирам околу на-
јавите за новите вакцини кои се открие-
ни. Секогаш постапуваме согласно пре-
пораките кои ни ги дава ЕУ. Сè додека не 
добиеме препорака од Унијата за при-
мена на некој лек, вакцина, сè друго се 
сведува на шпекулација. 

Хрватска доби пофалби од ЕУ за 
нејзината подгот веност да реагира на 

поја вата на птичји грип. До-
кол ку кај нас се констатира 
по стоење на оваа болест, 
што тоа ќе значи за држа-
вата, како и за населението 
и за сите видови птици? Со 
как ви вонредни мерки ќе 
реа гирате? 

ЧОКРЕВСКИ: Сè зависи 
од бројот на жариштата и 
зафатеноста со болеста. Ед-
но такво микрожариште - 
симулирано ние веќе прак-
тично имавме во Могила, 
кога постоеше сомневање 
за појава на болеста. На тој 
начин би реагирале и во 
други случаи. Во случај на 
појава на птичји грип еко-
номските штети секако би 
биле многу големи, но не 
верувам дека би имале тол-
ку случаи како во Турција. 
Смртноста не е стопро цент-
на кај живот ните, односно 
може да дој де до изле ку ва-
ње, но заради спречу вање 

на ши ре њето на болеста се уни штува 
целата жи вина во заштитните зо ни до 
три кило метри. Веќе има и најнова на-
црт дирек тива за превенција против 
птичјиот грип, до не сени од Европската 
унија и ние ја вклу чивме во нашиот 
акционен план. Сите препораки добие-
ни од ЕУ ќе ги вгра ди ме во нашиот мо-
ниторинг план, кој го спроведуваме. Са-
кам да ка жам дека ве ќе Охридското Езе-
ро го по кривме со ис питување и про-
дол жуваме со ната мош ни чекори во 
овој дел. 

Ќе повторам дека место за паника 
не треба да има, а ние како прва од-
бранбена линија сме на "готовс" да реа-
гираме против оваа заразна болест. Ако 
ние затаиме во првата одбранбена ли-
нија, тогаш појавата на болеста кај луѓе-
то ќе биде пострашна.


