
ХИГИЕНА И САНИТАЦИЈА ВО
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА

проф. д-р. Методија Трајчев

Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
Институт на анимална биотехнологија
Катедра за здравје и благосостојба на животните



ES

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ВО СИНЏИРОТ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА: ОД ФАРМА ДО ТРПЕЗА

ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ХРАНАТА

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ХРАНА И
ГОТОВА ХРАНА

УНИШТУВАЊЕ НА ПАТОГЕНИТЕ
МИКРООРГАНИЗМИ

ДОБРА ПРОИЗВОДНА
ПРАКТИКА И
БИОСИГУРНОСТ НА ФАРМА

ХИГИЕНСКИ МЕНАЏМЕНТ, 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, 
HACCP, ИНСПЕКЦИЈА И НАДЗОР

СЕРТИФИКАТИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ
СО ХРАНА, ИНСПЕКЦИСКИ
НАДЗОР ВО РЕСТОРАНИТЕ, 
ЕДУКАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

ПАСТЕРИЗАЦИЈА, 
СТЕРИЛИЗАЦИЈА, 
КОНЗЕРВИРАЊЕ



ES

ЖИВОТНИ

ПАКУВАЊЕ

РАСТЕНИЈА РИБА

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА

ВОДА

ТРАНСПОРТ ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

ИСХРАНА ПЕСТИЦИДИ, ФЕРТИЛАЈЗЕРИ, СЕМИЊА

СЛЕДЛИВОСТ

ПОТРОШУВАЧИ



ES

Од фарма до трпеза

СТРУКТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И
ПОТРОШУВАЧКАТА НА ХРАНА

Од потрошувачка до здравје

Од производство
до потрошувачка

Контрола и мониторинг

Суровини при
производството
на храна

Потрошувачка на храна

Јавно здравје

Декларација

Производство и продажба

Маркет и цена

Примарно производство

Увоз и извоз

Производители

Транспорт и дистрибуција
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КОНТРОЛА НА ОПАСНОСТИТЕ НА ХРАНАТА

контрола на
безбедноста

Контрола на
синџирот на
производство

Хемиски опасности

Останата
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Биолошки опасности

Физички опасности

Од околината

Забранети супст.

Останати болести на животните

Здравје на растенијата

Потрошувачи

Декларација

Зоонози



Примарно производство на храна;

Зголемување на бисигурноста на ниво на фарма (објекти за
сместување, опрема, дијагностички лаборатории);

Систематско спроведување на принципите за биосигурност од
страна на фармерите и препознавање на опасностите;

Практична имплементација на системите за безбедност во
примарното фармско производство (Добра фармска практика, Добра
ветеринарна практика);

Воспоставување на врската меѓу примарното производство и
прехранбената индустрија;

Континуирана едукација на фармерите и државна стратегија за
развој на секторот земјоделие;

Контрола на квалитетот и повторливост;

Формирање база на податоци.



Влезни суровини
во фармата
•Исхрана
•Вода
•Ветеринарни
лекови
•Хемикалии
•Дезинфициенси
•Фертилајзери
•Адитиви
•Подмладок и
животни за
одгледување

Услови за
одгледување
•Објекти
• Одгледувачка
програма
•Машинерија

Постапки на
работа
•Хигиенска
практика
•Менаџмент
•Исхрана
•Добра
ветеринарна
практика
•Биосигурност
•Мониторинг



ПОВРЗАНОСТ ВО СИНЏИРОТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА



ОСНОВНИ
БАРАЊА
ОСНОВНИ
БАРАЊА
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ПРАКТИКА

ПРИНЦИПИ
НА HACCP

БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА

БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА КВАЛИТЕТКВАЛИТЕТ

ISO 9000
ДОБРА
ПРОИЗВОДНА
ПРАКТИКА

МЕНАЏМЕНТМЕНАЏМЕНТ



Дефинирање на максимално дозволената концентрација на опасности

во храната во моментот на консумација што го дефинира нивото на ризик;

Дефинирање на максимално дозволеното присуство на опасности во

храната во одреден чекор при производството пред времето на

консумација на храната;

Воспоставување на системот за безбедност на храната во целиот

синџир на производство;

Квантификација на реконтаминацијата;

Ефект од превземените контролни мерки со цел да се намалат

ризиците по безбедноста на храната. 



GMP – Добра производна практика;

SOP – Стандардна оперативна постапка;

GHP – Добра хигиенска практика;

SSOP – Стандардна програма за санитација;

SCP – Контрола на извршената санитација;

FMEA – Анализа на недостатоците во производниот процес;

HACCP – Анализа на опасностите и критични контролни точки.



Добра земјоделска практика – менаџирана од EUREPGAP секретарјатот;

Фокусирана на безбедноста на храната;

Апликација на принципите на HACCP;

Заштита на животната средина;

Воспоставување на глобална мрежа за биосигурност, благосостојба и
здравје на фармите;

Заштита при снабдувањето со храна од региони во кои постои можност
за штетно загадување;

Превенција при развој и ширење на загадувањето;

Ефикасно отстранување на загадувачите и загадувањето.



карактеристики GMP HACCP ISO

пристап одозгора-
надолу одоздола-нагоре одозгора-

надолу

цел на контролата производен
процес

производен процес
и производ

производен
процес

специфичност на фарма не да не

едноставност средно да не

самоконтрола средна висока ниска

корективни мерки не да да

потреба од луѓе мала средна висока

трошоци за имплементација ниски ниски високи

можност за имплементирање во постојниот
менаџмент средна висока ниска

потребна документација малку средно многу

можност за имплементација во синџирот за
квалитет на храна не да да

влијание врз здравјето не да, специфично да, генерално

погодност за сертификат не да да



HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point (Анализа на ризиците
и критични контролни точки во производството)
Започнат во 1960 година за време на вселенската програма Аполо, 

широко прифатен од NASA и воените лаборатории на САД;
Првпат воведен во 1971 година на конференцијата за заштита на

храната;
Широко прифатен од многу производители на храна и од владите на

САД, ЕУ и други земји, Codex Alimentarius Commision;
Дизајниран да го минимизира ризикот од опасностите за безбедноста

на храната и унапредување на производниот процес;
Замена за традиционалниот надзор на хигиената и безбедноста на

храната ;
Зголемена ефективност на производната постапка;
Намалување на трошоците;
Намалена можност за повлекување на храната од маркетите;
Овозможува евиденција и формирање база на податоци;
Производот ја добива довербата на потрошувачите што претставува

мотивација за производителот и персоналот.



Предноста на HACCP е непроценлива, а следењето и надзорот е

насочен кон 5 основни фактори во постапката на спремање на

храната:

Суровина

Технолошки процес на спремање на храната

Чување на готовите производи

Чистење, миење, дезинфекција

Персонал
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Анализа на опасностите за безбедност на
храната и мерки за нивна идентификација

Идентификација на критичните контролни
точки во производството на храна

Превентивни мерки на критичните
контролни точки

Мониторинг на превентивните мерки на
критичните контролни точки

Воспоставување на систем со цел
елиминирање на критичните точки

Формирање база на податоци со цел побезбедно
управување со производниот процес



Опасност за безбедност на храната: биолошка, хемиска или физичка
опасност која може да предизвика храната да биде несигурна за
конзумација;
Опасностите може да ја контаминираат храната во секоја постапка при

процесирањето на храната;
Потенцијално опасна храна: месо и месни производи, млеко и млечни

производи, живинско месо, јајца,  готови јадења (паста, ориз, компир, 
грав), изртени семиња и друго.
Анализа на опасностите: идентификација и нивна евалуација со цел

утврдување на нивната значајност за безбедноста на храната;
Идентификација на критичните контролни точки во процесот: 

превенирање, редуцирање или елиминирање до дозволено ниво, на
пример оладување, тестирање за присуство на хемиски резидуи, 
контрола на хемиските соединенија кои се додаваат во храната, боите, 
контрола на бактериските култури, активноста на водата при колење на
животните евисцерација на внатрешните органи, тестирање за да се
открие контаминација со метали;
Утврдување на горна и долна критична граница (на пр. смрзнато

живинско месо треба да се одржува под -50C, при печење температурата
на површината да биде минимум 710C;
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Да
Дали можам да ги отстранам опасностите

Не

Дали можам да ги контролирам опасностите

Кои се новите неопходни контролни мерки

Не

Како

Дали може да се
подобри контролата

Да

Стандардна
оперативна постапка

Да

Контролни мерки

Следливост и повторливост



Контрола и управување со производниот процес;
Континуиран мониторинг;
Доколку нема можност за спроведување континуиран мониторинг, 

тогаш HACCP-тимот треба да одлучи кои точки повремено ќе се
контролираат;

Најважни точки кои треба да се контролираат при процесирањето на
храната се:

- загревање;
- ладење;
- повторно загревање;
- одржување на топлотниот режим;
Основни услови за спроведување на мониторингот на критичните

точки:
- детерминирање на процедурите;
- детерминирање на фреквенцијата на мониторингот;
- стручни лица кои ќе го вршат мониторингот.
Корективни мерки кога критичните контролни точки не се под контрола. 



Верификација на критичниот лимит поставен за контролните точки, 
односно дали ја превенира, редуцира или елиминира опасноста на
дозволено ниво;
Верификација на функционалноста и ефективноста на целиот план за

имплементација на системот за безбедност HACCP:
- воведување на верификационен план за инспекција;
- преглед на планот за HACCP за утврдување на неговата комплетност;
- потврдување на точноста на дијаграмот на производниот процес;
- преглед на базата на податоци;
- преглед на базата на податоци за отстапувањата и корективните

мерки;
- преглед на критичните лимити и нивно верифицирање;
- потврда на функционалноста и ефективноста на целиот HACCP-план;
- преглед на модификациите направени на HACCP-планот;
- земање на случаен примерок и анализа;
- визуелна инспекција на процесот на производство на храна.
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дистрибуција
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потрошувачи



Несоодветна анализа на ризикот и менаџмент на ризикот;
Пристап кон проблемите без претходна научна основа;
Недостаток од соодветни законски регулативи кои се однесуваат на

безбедноста на храната;
Премногу надлежни органи и организации инволвирани во

инспекцијата и контролата на безбедноста на храната;
Недостатоци во контролата на храната која се внесува надвор од

границите на државата;
Недостатоци во вештините, едукацијата и искуството на

инспекторите;
Политички влијанија и корупција;
Недостаток од акредитирани лаборатории;
Неусогласеност на прехранбената индустрија и законските

регулативи;
Зголемување на трошоците за имплементација на системот што

влијае врз конкурентноста на производството.
Совеста на потрошувачите да правата разлика меѓу безбедната

храна и комерцијален квалитет на храната.



Системот не ја прави храната безбедна, туку со правилна апликација
ги отстранува недостатоците;
Некои принципи се тешко применливи, додека други не ги

индентификуваат точно опасностите;
HACCP планот претставува документ на хартија, додека тешко се

имплементира во пракса;
Некои критични граници немаат научна основа;
Корективните мерки не го идентификуваат продуктот кој довел до

девијациите;
Слаба координираност меѓу државните органи, научните

институции, невладините организации и производителите на храна;
Недоволно едуцирани менаџери и персонал;
Регулативи и процедури што не се ефективни;
Недоволна едуцираност и мотивираност на производителите и

потрошувачите за можните опасности од храната;
HACCP системот е ефикасен доколку се базира на добра производна

и хигиенска практика.



Разлика меѓу производителите кои го спроведуваат системот HACCP
од останатите и градење на довербата на потрошувачите;
Апликација на системот во синџирот на производство на храна од

примарното производство до потрошувачот;
Ефикасно користење на човечките ресурси и времето за

отстранување на проблемите поврзани со безбедноста на храната;
Интернационална имплементација;
HACCP овозможува идентификација на очекуваните опасности, но и

запознавање со опасностите кои не биле очекувани;
Воведување на нови безбедни операции во текот на производството

на храна;
Овозможува континуирана едукација на менаџерите и персоналот за

безбедноста на храната;
Овозможува континуирана и повторлива инспекција на производниот

процес;
Овозможува адаптирања и промени во производниот процес со што

се унапредува квалитетот и побезбедноста на храната;



Нов интернационален систем за менаџмент на безбедноста на
храната;
Систем на општи барања за безбедност на храната кои се

имплементираат од страна на сите организации во синџирот на храната;
Го поедноставува и забрзува процесирањето на храната без да ги

загрози другите системи за безбедност на храната;
Хармонизиран со останатите системи за безбедност на храната и

другите незадолжителни интернационални стандарди;
Организации кои може да се сертифицираат со ISO 22000: примарни

производители на храна, преработувачи на храна, маркети за храна, 
услужни компании кои произведуваат опрема за процесирање на храна
или вршат санитација, складирање, дистрибуција и друго;
Цели: безбедност на храната, заштита на јавното здравје и доверба на

потрошувачите;
Во иднина HACCP стандардите ќе се заменат со ISO 22000 

стандардите;







Формирање на законска рамка за дефинирање на организационата
структура и приодот за безбедност на храната;

Усогласување на законските регулативи со регулативите во ЕУ;

Дефинирање на одговорностите на надлежните органи во
контролата на безбедноста на храната;

Формирање на Агенција за храна која ќе ги постави основите на
менаџментот на ризик, координација на инспекциските контроли;

Воспоставување на врска меѓу Агенцијата, фармерите, 
производителите и научните институции;

Поставување на систем за контрола на синџирот за производство на
храна, сертификација на храната, контрола на увозот на храна
(декларација, цена, документи за увоз и др.);

Дефинирање на улогата на лабораториите во контролата на храната
преку акредитација на методи и формирање на стандарди кои ќе и
користат на инспекциските служби);



Заштита на здравјето на луѓето од хемиски, физички и
микробиолошки опасности;

Спречување на ширењето на болести меѓу државите преку
трговијата со прехранбени производи;

Имплементација на стандарди за квалитет на прехранбените
производи од растително и животинско потекло;

Системи за контрола на ризикот;

Економски и социјални аспекти на системите за безбедност на
храната;

Хармонизација во работата на интернационалните организации
меѓу земјите од ЕУ и останатите земји при контролата на ризиците;



EFSA – European 
Food Safety Autority

EFSA – European 
Food Safety Autority

European 
Commission

European 
Commission

EU Council and 
Parliament

EU Council and 
Parliament

Земји членки на EUЗемји членки на EU

Проценка на ризикот за безбедност
на храната и градење на систем за
комуникација

Менаџмент на ризик, комуникација, 
подготовка на законски регулативи

Мерки за превенирање на ризикот
за безбедност на храната

Учество во националната агенција
за храна, инспекција и
спроведување на регулативите



FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
(FDA)

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
(FDA)

US DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
(USDA)

US DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
(USDA)

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AGENCY (EPA)

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AGENCY (EPA)

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION (NOAA)

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION (NOAA)



Centers for Disease Control

Environmental Protection Agency

Animal Plant Health Inspection Service

Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration

Agricultural Marketing Service

Agricultural Research Service

National Agricultural Statistics Service

Cooperative State Research, Education and Extension Service

National Marine Fisheries Service

Department of Homeland Security



Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство;

Министерство за здравство;

Министерство за економија;

Министерство за животна средина и просторно планирање;

Агенција за храна и ветеринарство;

Републички завод за здравствена заштита;

Научни институции;

Невладини организации, организации на потрошувачите.



WHOWHO
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION1963

FAOFAO

Усогласување и промовирање на
стандардите за безбедност на
храната донесени од националните
тела и други организации

Стандарди за безбедност на храната, Стандарди за
пестициди, токсини и други контаминенти
Кодекси за добра практика: добра хигиенска практика, 
HACCP, контрола на ветеринарни лекови, 
микробиолошки ризици.



Регулативата 852/2004/EC се однесува за хигиена на прехранбените
производи;

Регулативата 853/2004/EC ги поставува специфичните правила за хигиена за
храната од анимално потекло;

Регулативата 854/2004/EC ги поставува специфичните правила за службените
контроли на производите од анимално потекло наменети за човекова употреба;

Директивата 2002/99/EC ги поставува правилата за анимално здравје кои го
покриваат производството, преработката и дистрибуцијата на производите од
анимално потекло наменети за човекова употреба;

Регулативата 882/2004/EC го дефинира начинот за вршење на службени
контроли за да се обезбеди верификација на совпаѓањето со законите за храна, 
сточна храна, и анималното здравје.



Кодекс на добра земјоделска и хигиенска пракса



Правилник за општите барања за безбедност на храната (Службен весник на РМ, 
бр. 118/2005);

Правилник за посебните барања за храната од животинско потекло (Службен
весник на РМ, бр. 115/2008);

Правилник за посебните барања за безбедноста на храната која содржи или е
произведена од генетски модифицирани микроорганизми (Службен весник на РМ, 
бр. 78/2008);

Правилник за начинот на земање мостри од храната (Службен весник на РМ, бр. 
78/2008);

Правилник за посебните барања за безбедноста на храната по однос на
микробиолошките критериуми (Службен весник на РМ, бр. 78/2008);

Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапките
на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (Службен
весник на РМ, бр. 151/2007).

Правилник за начинот на означување на храната (Службен весник на РМ, бр. 
118/2005);

Правилник за квалитетот на закланите свињи и категоризација на свинското
месо (Службен весник на РМ, бр. 25/2004);

Правилник за адитивите што можат да се употребуваат во производството на
храна (Службен весник на РМ, бр. 118/2005 и 132/2007);

Правилник за посебните барања за безбедноста на млечната храна за доенчиња
и мали деца ((Службен весник на РМ, бр. 118/2005);

Правилник за посебните барања за безбедноста на храната за посебни
нутритивна употреба(Службен весник на РМ, бр. 3/2007);



Еволуција на хигиената на храната;

Потекло на концептот на хигиената:

- Асклепиус (бог на медицината и лекувањето);

- Хигеја (божица на лекувањето со помош на чистотата);

- Хипократ (460-377 пне), татко на медицината;

Современ концепт на медицинската практика и хигиената како нејзин
дел;

Болести од храна и улогата на хигиената во нивното спречување;

Игнак Фулоп Семивајс, Џозеф Листер, Роберт Кох (улогата на
микроорганизмите како предизвикувачи на заразни болести);

Дефиниција за хигиена: услови и пракси кои го зачувуваат квалитетот и
безбедноста на храната во сите нивоа на синџирот на исхрана со цел да
се спречи загадувањето и болестите од храната;

Лична хигиена, хигиенски дизајн на просториите и опремата и
санитација



персоналперсонал, , потрошувачипотрошувачи

ЧОВЕКЧОВЕК

растителнирастителни, , животинскиживотински, , водавода ии
морскаморска хранахрана

СУРОВИНИСУРОВИНИ

почвапочва, , воздухвоздух, , користењекористење контаминиранконтаминиран
приборприбор заза работаработа

ОКОЛИНАОКОЛИНА

инсектиинсекти, , глодариглодари, , животниживотни, , птициптици

ШТЕТНИЦИШТЕТНИЦИ



GMP – Добра производна практика;

SOP – Стандардна оперативна постапка;

GHP – Добра хигиенска практика;

SSOP – Стандардна програма за санитација;

SCP – Контрола на извршената санитација;

Хигиенски дизајн на објектите и опремата;

Контрола на производниот процес;

Лична хигиена и едукација на персоналот;

FMEA – Анализа на недостатоците во производниот процес;

HACCP – Анализа на опасностите и критични контролни точки;

Подигање на свеста кај потрошувачите.



Храна која потекнува од заболени животни или животни носители на
патогени микроорганизми;

Контаминирање во текот на процесирањето и транспортот на
храната;

Контаминирање на месото со содржина од цревата во текот на
процесот на колење;

Контаминирање на овошјето и зеленчукот доколку се наводнувани
или миени со контаминирана вода со анимални или човечки отпадоци;

Контаминација на јајцата со Salmonella во јајцеводот на инфицирани
кокошки;

Контаминација на морската храна со бактерии кои се сретнуваат во
солената вода (Vibrio spp.)



Бактерии;

Вируси;

Паразити;

Квасци;

Мувли;

Приони;

Токсини.

МИКРОБИОЛОШКИ ХЕМИСКИ ФИЗИЧКИ
Пестициди;
Инсектициди;
Ветеринарни лекови;
Дезинфициенси;
Природни токсини;
Тешки метали;
Адитиви во храната.

Штетници;

Опрема;

Материјали
за пакување;

Персонал



Услови за раст и размножување на микроорганизмите
во храната

Високо ризична храна богата со протеини (месо, млеко, јајца, риба) и храна
која ги содржи овие суровини);

Високо ризична храна која може да се конзумира без претходна термичка
обработка;

Влажност (конзервирање со сушење на храната);

pH-вредност;

Температура (оптимална за раст и размножување на повеќето
микроорганизми од 5-630C, во оладената храна на 1-40C само се забавува
растот на микроорганизмите, замрзнувањето го стопира растот, варењето ги
убива бактериите, но не ги инактивира токсините и нивните спори);

Времето потребно со делење од една бактериска клетка да настанат две;

Физички услови (дизајн на објектите и опремата, производна и хигиенска
практика, едукација на персоналот, нештетно отстранување на отпадоците).



Механизам за размножување на микроорганизмите во
храната

Почетна, стационарна фаза на размножување, или фаза на притаеност

(инкубационен период), кога бактериите се привикнуваат на новата средина, но

физиолошки се многу активни и се подготвуваат за делба;

Период на забрзано размножување;

Период на интензивно размножување или логаритамски период;

Период на максимален раст;

Период на изумирање на бактериските клетки, настанува кога хранливите

материи се значително намалени, а концентрацијата на инхибиторни материи се

зголемила.





Staphylococcus aureus

Clostridium botulinum

Salmonella spp.

Escherichia coli (E. coli O157:H7 и други STEC)

Campylobacter

Listeria monocytogenes

Toxoplasmosa



• Бактерии:
– Bacillus cereus
– Brucella
– Campylobacter
– Clostridium botulinum
– Clostridium perfringens
– E. coli O157:H7
– E. coli,  non-O157 STEC
– E. coli, other diarrheagenic
– Listeria monocytogenes
– Salmonella Typhi
– Salmonella non-typhoidal
– Shigella
– Staphylococcus
– Streptococcus
– Vibrio cholerae, toxigenic

• Бактерии
– Vibrio vulnificus
– Vibrio spp.
– Yersinia enterocolitica

• Паразити
– Cryptosporidium
– Cyclospora
– Giardia
– Taenia
– Toxoplasma
– Trichinella

• Приони
• Вируси

– Norovirus
– Rotavirus
– Astrovirus
– Hepatitis A



Микроорганизам Извор
Cl. Botulinum Конзервирана храна
Campylobacter Живина, сурово млеко
Cyclospora Некои овошја
E. Coli O157:H7 Месо загадено со земја, вода, контакт со

животни

Listeria monocytogenes Готови јадења, термички необработено месо, 
меки сирења

Norovirus Заболен персонал, морска храна
Salmonella Месо, млеко, јајца, заболен персонал
Toxoplasmosis Фецес од мачка, сурово месо
Vibrio Морска храна
Yersenia Свинско месо и производи од свинско месо



Болести предизвикани од патогени микроорганизми
од храната

Повеќе од 200 болести се пренесуваат преку контаминирана храната или

пијалоци;

Се карактеризираат со појава на два или повеќе случаи на заболени по

конзумирање на иста храна;

Секоја година во светот 76 милиони луѓе заболуваат од болети кои се

пренесуваат со храна, од нив 330.000 се хоспитализираат а 5200 завршуваат

со смрт (WHO, 2002).

- E.coli e изолирана од околу 21,000 случаи секоја година;

- Salmonella предизвикува 2-4 милиони случаи, годишно;

- Campylobacter предизвикува 1-6 случаи, годишно.



Број на заболени од болести предизвикани од храна во САД



Природни токсини: Aflatoksin, растителни алкалоиди

Неоргански токсини: соединенија на живата;

Промотори на раст;

Антимикробни средства: антибиотици, сулфонамиди, 

кокцидиостатици, антихелминтици, анестетици и други;

Инсектициди: органофосфорни соединенија.

Контрола на хемиските опасности (безбедно чување на

хемикалиите, правилна употреба, правилно означување на

контејнерите со хемикалии, добавување на суровини и храна од

сигурни производители. 



Штетници: глодари, инсекти, измет, ларви, јајца, мамци;

Материјал за пакување на храната: памук, картон, врвци, влакна, 

платно, гума, пластика, дрво и полиетилен;

Опрема: дрво, навртки и завртки, одлуштена боја, масти, улја за

подмачкување, стакло;

Персонал: накит, копчиња, коса, пенкала, отпадоци;

Суровини



Микроорганизмите кои ги населуваат и загадуваат контактните површини и
околината каде се произведува и процесира храната формираат микроколонии
кои за да се заштитат од штетните надворешни влијанија (температура, хемиски
средства) имаат тенденција да лачат заштитни вонклеточни супстанции, кои
најчесто се состојат од полисахариди и протеини, и на тој начин формираат
резистентни формации кои го сочинуваат биофилмот. Околу 85-96% од
биофилмот се состои од вода, така што на сува подлога биофилмот зафаќа само
2-5% од целосниот волумен;

Фактори кои влијаат врз формирањето на биофилмот: вода, влажност, 
физички фактори (површински напон, хидрофобичност, структурата на
површината и адхезивните фактори на микроорганизмите кои овозможуваат
микроколонизација;

Формирање на биофилм на површините за подготвување на храна. 
Формираниот биофилм се состои од микробни клетки во вонклеточна
полисахаридна и гликопротеинска матрица што овозможува хранливите материи
и кислородот полесно да се достапни на микробните клетки;

Формирање на биофилм: макромолекулите на површината да овозможуваат
лесна колонизација, населување на микроорганизмите на површината, 
апсорпција и адхезија на површината, транспорт на хранливи материи потребни
за клеточниот метаболизам,  производство на вонклеточни полимери и
одлепување. 



Микробиолошки, хемиски, микроскопски и молекуларни методи;
За култивирање на микроорганизмите од биофилмот важно е правилно

земање на примероци, навлажнување на површината, внимателно одлепување
на биофилмот и правилно хомогенизирање пред засејување;

Правилен избор на подлоги за култивирање, услови за раст и размножување
(инкубација на t=25-30oC, 2-3 дена), правилно сериско разредување на
примерокот за да не настане прераснување на микроорганизмите на подлогата;

Техниките за инхибиција на растот служат за индиректно одредување на
вкупниот број микроорганизми на површината, особено за да се оцени ефектот
на средствата за санитација и дезинфициенсите;

Хемиските методи се базираат на мерење на АТП засновано на луциферин-
луциферазната реакција изразено во релативни светлосни единици (RLU), при
што содржината на АТП во биофилмот е пропорционална со бројот на живи
микроорганизми. Сензитивноста на оваа метода е ниска и потребно е минимум
103 бактериски клетки и затоа не може да се применува за стерилни површини;

Микроскопските техники (епифлуоресценција, скенирање и електронска
микроскопија) служат за броење на микробните клекти кои се залепени за
површината



Цитометрија на проток, со помош на флуоросцентни сонди и оптички техники
се мерат функционалните и морфолошките карактеристики на клетките. За
мерење потребно е статистички значаен број на микроорганизми (5000-25000). 
Оваа метода е прецизна, брза, сензитивна и репродуктивна;

Молекуларните техники се користат за откривање и идентификација на
микроорганизмите во биофилмот директно од промерокот или по добивањето
на чисти култури. Најчесто применувани молекуларни техники се PCR и
техниките на хибридизација;



Морфолошки карактеристики: Фам. Enterobacteriaceae, Грам (-), стапчеста, 
факултативен анаероб, предизвикувач на гастроентерит и труење со храна, 
зооноза. најчести предизвикувачи на труење се видовите S. enterica со преку 1500 
серотипови, и S. bongori со околу 20 серотипови;
Присуство во храна: инфицирани животни (месо, живина, јајца, млеко), 

контаминирана храна и животна средина, домати, салата, семиња, тикви, диња, 
ореви, вкрстена контаминација меѓу сурова и готова храна;
Токсичност: селективност на различните видови Salmonella кои паразитираат кај

одредени домаќини, труењето со храна е предизвикано од нетифусни салмонели
кои го напаѓаат ѕидот на тенкото црево, гастроентерит кој трае 1-7 дена, 
компликации со септикемија, хронични заболувања (реактивен артритис). 
Инкубација 12 до 36 часаинфективната доза е варијабилна, инфицираните лица ги
исфрлаат салмонелите со изметот;
Епидемиологија: Епидемиите се поврзани со несоодветно варени јајца и мајонез, 

месни и млечни производи, овошен сок, салати, жита, алва, путер од кикиритки и
други; извор на инфекцијата се инфицирани луѓе и животни, контаминирана храна
и вода, живината и свињите се резервоар на салмонели. Расте во температурен
дијапазон од 7oC до 48oC, некои серотипови растат на ниски температури,
преживува смрзнување, оптимална pH>6,5-7,5, но толерира и кисела средина, 
aw=0,94, отпорна на сушење, расте во вакуум атмосфера со 80% CO2, не
формираат биофилм и не се особено отпорни на дезинфекционите средства, не се
отпорни на топлина;
Контрола: HACCP, биосигурносни мерки на фарма, пастеризација, спречување на

вкрстена контаминација, добра хигиенска практика, правилно складирање на
финалниот производ;
Легислатива: Прописите во ЕУ и САД не толерираат присуство на салмонели во

готовите производи, специфични барања за обележување на јајцата кои не се
третирани за деактивирање на Salmonella, специфични пропишани услови за
складирање, декларирање и термален третман на храната за контролирање на
труењата предизвикани од салмонели.





Случаи на Salmonella enteritidis во 2004 год. во земјите од
Европската унија



Се сретнува во земји каде што не е обезбедена хигиенски
исправна вода за пиење и не е решен проблемот со отпадните
води. Поради овој факт, се мисли дека бројот на заболени лица
од тифус е показател за развиеноста на една земја

На Балканскиот полуостров најголема тифусна епидемија е
забележана во Приштина во 1962 година кога заради оштетување на
водоводната мрежа се заразиле повеќе од 1200 луѓе



Податоците од ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје



Морфолошки карактеристики: Фам. Enterobacteriaceae, EPEC, ETEC, EIEC, VTEC,
најтешки труења со храна предизвикува VTEC O157:H7, Грам (-), неспорогена, 
факултативно анаероби, дел од нормалната микрофлора на цревата, присутна во
околината, индикатор за фекално загадување;
Присуство во храна: говедско месо и месни производи (особено мелено месо), 

млеко и млечни производи од непастеризиранио млеко;
Токсичност: инкубација 1-14 дена, ниска инфективна доза, блага дијареа, кај

ризични групи крвава дијареа, стомачни грчеви, треска, HUS со смртност 3-5%;
Епидемиологија: инфекциите се релативно ретки, резервоар на инфекцијата се

говедата, но и другите животни, инфекцијата се чири преку фекално-орален пат. 
Расте во температурен дијапазон од 70C до 460C, преживува ниски и температури
на мрзнење, минимална pH=4,0-4,4, aw=0,95, концентрации на NaOH од 8,5% го
инхибираат растот преживуваат 4 дена, вакуум атмосфера со CO2 има мал ефект на
патогеноста, преживуваат сушење и ферментација, не се особено отпорни на
дезинфициенси и конзерванси, органските киселини се користат за
деконтаминација на говедски трупови, не се отпорни на топлина;
Контрола: спречување на фекална контаминација, нема посебна легислатива, 
присуството на Shigella укажува на лоша хигиена. добра земјоделска практика на
фарма, минимизирана фекална контаминација, HACCP, добра хигиенска практика, 
да се превенира вкрстена контаминација меѓу суровини и преработени производи, 
едукација на потрошувачите за ризиците од конзумирање сурови месни
производи;
Легислатива: Регулативите на ЕУ имаат одредени општи барања за E. coli како
индикатор за фекална контаминација според кои треба да биде отсутна во
примерок од 25g. 
Кодексот за храна на САД (2005) бара храната да биде безбеден производ кој
доколку не се термички обработува пред конзумирање треба да не содржи VTEC.



МОДЕЛ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ESCHERICHIA 
COLI O157:H7
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Морфолошки карактеристики: Фам. Campylobacteraceae, Грам (-), неспорогени, 
микроаерофилни тенки стапчести бактерии. Гастроентерит кај луѓето
предизвикуваат видовите C. jejuni, C. coli, C. lari и C. upsaliensis;
Присуство во храна: свежо месо од живина и сродни производи, но се изолирани

и од говедско, јагнешко, свинско месо и внатрешни органи, несоодветно
пастеризирано млеко, овошје и контаминирана вода;
Токсичност: инфективната доза може да биде помала од 500 клетки. Инкубација 1 

до 11 дена (обично 2 до 5), болка во мускулите, главоболка, треска, гадење но без
повраќање, дијареа со присуство на крв и слуз. Симптомите траат 1 до 7 дена. 
Ентерит најчесто се јавува кај младата популација. Компликации се артритис
(Reiter-синдром), абдоминална болка проследена со апендитис, тешко нервно
нарушување (Guillain-Barre синдром) кое може да доведе до парализа, 
бактериемија;
Епидемиологија: главна причина за бактериски гастроентерит, фекално-орален

пат на трансмисија, животните се резервоар на овие бактерии, загадена вода и
почва. Се размножуваат меѓу 300C и 450C, оптимална 420C, pH=6,5 - 7,5, aw< 0,987, 
осетлива на смрзнување, сушење, топлина и сол;
Контрола: спречување на контаминација, легислатива не постои.



Морфолошки карактеристики: Грам (+), неспорогени, стапчести бактерии, 
најпатогена е L. monocytogenes со 13 серотипа, L. innocua, L. welshimeri, L. 
seeligeri, L. ivanovii и L. grayi;
Присуство во храна: сите суровини и храна како резултат на процесна

контаминација;
Токсичност: тешки инфекции со висока смртност, ризична група се бремени

жени, стари и изнемоштени лица;
Епидемиологија: инкубација 1 до 90 дена (средно 30 дена), симптоми слични на

грип, гадење, повраќање, дијареа, менингитис и сепса, абортус или мртвородени, 
регистрирани се многу епидемии во светот, првата епидемија е регистрирана во
1981 година во Канада поврзана со комерцијално подготвена зелена салата. 
Листериата е широко присутна во животната средина, животните и човекот може
да се носители на бактеријата. Тешко се контролира поради психротропноста и
отпорноста во средината. Расте во широк температурен дијапазон од -1,50C до
450C, отпорни се на смрзнување, pH=4,3 – 9,4, aw=0,92, толерираат концентрации на
сол од 10% (преживува 20 до 30%), отпорни се на сушење, расте во аеробни и
анаеробни услови, високи концентрации на CO2 го инхибираат растот, формираат
биофилм, осетливи се на топлина, антибиотици и средства за чистење ако се
отстрани органската материја.
Контрола: HACCP, соодветна термичка обработка, користење на соодветни

средства за чистење и дезинфекција, внимателно користење на стартер-култури;
Легислатива: 

Во САД не се толерира присуство на L. monocytogenes во било која храна;
Во ЕУ регулативите дозволуваат присуство на L. monocytogenes до 100 CFU/g 
храна, освен во храната за доенчиња и специјални медицински намени.
Во Канада постои регулаторна политика која ја дефинира храната која не го
подржува растот на L. monocytogenes;

Имплементација на HACCP во текот на производниот процес;
Употреба на посебен топлински режим при производството на сладолед.



Морфолошки карактеристики: Грам (+), факултативно анаеробни, неспорогена, 
произведуваат 14 различни ентеротоксини (термички стабилен протеин, 
растворлив во вода, повеќето отпорни на протеолитички ензими;
Присуство во храна: обработена храна во која е уништена микрофлората со

готвење или солење, млеко и млечни производи, месо и месни производи, сурово
живинско месо, морска храна, салати;
Токсичност: блага форма на труење, токсинот е присутен во храната па

почетокот на симптомите е брз (2-4 часа), инфективна доза 105-106 CFU/g или 0,1-
1μg ентеротоксин, гадење, повраќање, стомачни грчеви, дехидратација, но
пациентите оздравуваат за 2 дена;
Епидемиологија: вистинска инциденца не е позната, луѓето и животните се

основен резервоар за стафилококи. Расте во температурен дијапазон од 70C до
460C, оптимална температура за создавање ентеротоксин е 400C, преживуваат
замрзнување, оптимална pH>4,5-9,0, толерантна на ниска aw=0,86, толерираат
високи концентрации на NaOH од 10%, концентрации од 80% CO2 го инхибираат
растот, отпорни на сушење, не се отпорни на топлина но ентеротоксинот е многу
отпорен на топлина;
Контрола: минимизирање на физичкото ракување со храната, чистење на
површините кои доаѓаат во контакт со храна, добра контрола на температурните
режими при подготвувањето и чувањето на храната.
Легислатива: во ЕУ регулативите пропишани се плановите за земање примероци
и границите за коагулаза позитивните стафилококи во разни видови сирења, 
млеко во прав и сурутка во прав, во зависност од производот нивото треба да
биде помало од 10-104 CFU/g. Американската агенција за храна и лекови (FDA) 
укажува дека сирењето и рибата во кои ќе се открие присуство на стафилококен
ентеротоксин и ако нивото на S. aureus >104 CFU/g треба да се отстранат од
пазарот. Агенцијата за здравствена заштита на Велика Британија истакнува дека
нивото 100/g e незадоволително, а >104 CFU/g е неприфатливо.



Морфолошки карактеристики: Род Bacillus, Грам (+), спорогени, бактерии. 
Најчести видови кои предизвикуваат труење со храна се B. cereus, B. licheniformis, 
B. subtilis и B. pumilis;
Присуство во храна: суровини и непреработена храна, исушена храна, зачини, 

жита, млеко и млечни производи. Спорите ги преживуваат процесите на термичка
обработка и готвење;
Токсичност: предизвикуваат два вида труење со храна:

- еметичен тип, присуство на токсин церулид, симптомите се појавуваат за 0,5 
до 6 часа и траат 24 часа, повраќење, гадење, стомачни грчеви и пролив;

- дијареичен тип, ентеротоксин, инкубација 6 до 24 часа, симптомите траат 12 до
24 часа, водена дијареа, стомачни грчеви, болка, гадење и повраќање. Смртни
случаи ретко се пријавени;
Епидемиологија: интоксикациите се поврзани со конзумирање готвена храна, 

грешно чување на храната и недоволно оладена храна. Видовите Bacillus се
присутни во прав, почва, вода, воздух, зеленчук, додека затруените луѓе со
изметот ги исфрлаат 48 часа.Видовите кои произведуваат еметички токсин имаат
оптимален раст на 30 до 350C, може до 550C, но има и психротропни видови кои
произведуваат ентеротоксин;
Епидемиологија: идеална pH вредност е 4,3 до 9,3. Еметичкиот токсин е стабилен
во дијапазон pH=2-11, ентеротоксинот е помалку стабилен во кисела средина. 
Минимална aw=0,93. Спорите издржуваат подолго време во услови на недоволна
aw и се отпорни на сушење. B. cereus и B. licheniformis се факултативни анаероби, 
но производството на токсин се намалува под анаеробни услови. B. subtilis и B. 
pumilis се аероби. Вегетативните форми се осетливи на топлина, средства за
дезинфекција и конзерванси, додека спорите се отпорни. Еметичкиот токсин е
стабилен на топлина, додека ентеротоксинот се деактивира на 56OC за 5 минути;
Контрола: ниско почетно ниво на микроорганизми во храната, контрола на pH-
вредноста и aw, добро дизајнирана опрема, ефикасна санитација и спречување на
формирањето на биофилм;
Легислатива: не постојат посебни законски барања. За патогените видови на
родот Bacillus прифатливо ниво е <104 CFU/g.



Морфолошки карактеристики: Грам (+), спорогена, анаеробна, неподвижна,
создава егзотоксин врз основа на што е класифицирана во 5 типа (A, B, C, D, E);
Присуство во храна: месо од живина и сурова храна кои се загадени со земја и

фекалии;
Токсичност: ентеротоксин кои се создава при размножување на вегетативните

клетки, за појава на труење потребно е голем број на клетки. Симптомите се
појавуваат за 8 до 22 часа, водена дијареа, абдоминална болка, ретко повраќање и
гадење, болеста трае 24 до 48 часа, има лесен тек освен кај постари и
изнемоштени лица каде може да заврши со смрт;
Епидемиологија: C. perfringen и неговите спори се широко распространети во

животната средина. Епидемиите се поврзуваат со подготвување на храна за многу
луѓе која не може брзо да се олади на соодветна температура или се служи топла
наместо жешка, што резултира со герминација на преживеаните спори. Се
размножуваат меѓу 150C и 550C, оптимална 43 до 470C, pH=6,0 - 7,0, aw=0,95, 
вегетативните форми се осетлива на смрзнување, сушење, топлина, сол, 
конзерванси;
Контрола: HACCP, термичка обработка, брзо ладење, посебна легислатива не

постои, незадоволително ниво е 100 до 104 CFU/g.



Морфолошки карактеристики: Фам. Mycobacteriaceae, M. tuberculosis, M. avium, M. 
intracellulare, M. marinum, Грам (+), аеробна, тешко се култивира во лабораториски
услови, не создава спори, John-ова болест кај животните и Кронова болест кај
луѓето;

Присуство во храна: сурово млеко од инфицирани животни, пастеризирано
млеко, отпорна на киселини и ниска pH-вредност па се сретнува и во сирење;

Токсичност: хронична воспалителна болест на гастроинтестиналниот тракт кај
луѓето (Кронова болест), обично кај лица од 14 до 24 година;

Епидемиологија: Кроновата болест е позачестена во развиените земји, 
инциденца 5,6 случаи на 100.000 лица годишно. Извор се инфицираните преживни
животни, пренесувањето е преку фекално-орален пат. Расте во температурен
дијапазон од 250C до 450C, оптимална 370C, pH>5,5 толерираат концентрации на
сол под 5%, резистентни на хлорирање и конзерванси, отпорни на топлина;

Контрола: сузбивање на John-ова болест кај животните, биосигурносни мерки на
фармите, минимизирање на фекалната контаминација на млекото, нема посебна
легислатива;



Хигиенски дизајн на опремата и избор на површински материјал;
Добра хигиенска практика во текот на производниот процес, правилно

спроведување на постапките на чистење, санитација и деконтаминација;
Употреба на физички и хемиски методи за деконтаминација, правилен режим

на санитација што зависи од температурата и времето на контакт со површините;
Употреба на средства за санитација (во форма на пена или гел) кои го

намалуваат површинскиот напон, ја раствораат нечистотојата и биофилмот;
Употреба на вода под притисок за зголемување на механичкиот ефект и

температури на водата од 50оC за отворените површини и 55-80оC во
затворените системи;

Дизајнот на опремата треба да овозможи нејзино лесно расклопување со цел
полесно чистење;

Режимот на чистење во затворените системи (CIP), се врши со употреба на
топли алкални раствори (најчесто 1% NaOH) на 55-80оC, времетраење 15-20 
минути, системот се плакне со ладна вода и потоа се третира со киселина на
приближно 60-70оC, 5 минути, и на крај се врши испирање со вода. За да се
заштеди на време се употребува еднофазно чистење, најчесто само со раствори
на киселини. За утврдување на ефектот од чистењето се употребуваат брзи
фотобактериски тестови.



Идентификација на опасноста: арегијата од храна претставува реакција на
организмот на одредени компоненти од храната со посредство на IgE при што се
појавуваат клинички симптоми;

Алергијата од храна претставува сериозен здравствен ризик само кај одредена
ризична група население, додека не претставува ризик за неалергичните луѓе;

Крајна цел на менаџментот на ризик е да се избегне појавата на алергија од храна
кај лицата кои реагираат на одредени алергени. Ова се постигнува со два концепта: 
со наведување на алергените во декларацијата на производот или ако алергенот не
е наведен производот да го содржи во количини кои не може да предизвикаат
тешки здравствени проблеми;

Проценка на изложеност на осетливите лица на алергени од храна;
Справување со ризите од алергени во храната: интегриран пристап во целиот

производствен процес, избегнување на користење алергени доколку тоа не влијае
врз функционалноста на производот, синџир на набавка, протокол на
производство, пакување, промоција, рекламирање и продажба;

Унапредување на методите за брзо и навремено откривање на алергените;
Карактеристики на идеалната анализа за откривање на алергени: анализа на

ефективноста на мерките за справување со алергени, мерење на алергенските
остатоци во финалниот производ (горна граница за детекција на алергенските
остатоци), сензитивност и специфичност на тестовите, мерење на единечни
алергенски протеини;

Ограничувања на анализите: разновидност на алергените, интерференција и
промени на алергените при процесирањето на храната.



Разните целулозни маси, хартија и картони служат како заштита на храната од
надворешните влијанија, но може да дојде и до несакано дејство меѓу материјалот
за пакување и храната;

Пакувањето се користи како обвивка на храната при транспорт и складирање, но
и како сад за подгревање и послужување на храната;

Новите навики на потрошувачите бараат минимално обработена храна, без
конзерванси што ја прави храната поризична за микробиолошка контаминација;

Материјалите за пакување мора да бидат произведени според најдобрите
производствени практики со цел да не претставуваат опасност за храната, нивните
хемиски конституенти да не навлегуваат во храната со што би биле опасност по
здравјето на луѓето;

Законските барања за микробиолошки квалитет на материјалите кои доаѓаат во
контакт со храната се уште не се јасно дефинирани;

Потенцијални микробиолошки проблеми со материјалите за пакување: 
микроорганизми кои предизвикуваат расипување на суровините, микроорганизми
кои предизвикуваат проблеми во текот на процесирањето, ја загрозуваат
безбедноста на процесот, микроорганизми кои го намалуваат квалитетот на
финалниот производ и микроорганизми кои предизвикуваат промени на вкусот и
мирисот на финалниот производ;

Присуство на габи и актинобактерии во финалниот производ;
Системи за управување со хигиената и безбедноста на материјалите за пакување



Dezinfekcija - postapka za uni{tuvawe na mikroorganizmite, predizvikuva~i 

na zarazni bolesti kaj lu|eto i `ivotnite i pri~initeli na rasipuvawe kaj 

prehranбenite produkti od rastitelno i `ivotinsko poteklo;

Dezinfekcijata ima posebno mesto vo prehranbenata industrija (mlekari, 

klanici), vo ugostitelskite objekti, sto~arskoto proizvodstvo i industrijata za 

bezalkoholni pijaloci;

Дезинфекцијата во прехранбената индустрија е дефинирана како третман на
работните површини и опремата со користење на физички или хемиски средства
на тој начин што бројот на присутни микроорганизми се редуцира на прифатливо
ниво;



Sterilizacija - postapka za uni{tuvawe na site `ivi mikroorganizmi na 

predmetite, povr{inite i vo drugi sredini;

Pasterizacija - proces koj se koristi vo prehranbenata industrija, pri {to so 

posebni toplotni re`imi se uni{tuvaat patogenite mikroorganizmi, a se 

reduciraat saprofitite.

Tindalizacija - frakciona sterilizacija;

Verdenizacija - dezinfekcija na voda so hlorni preparati;

Dezodoracija;

Konzervirawe - hranata se izlo`uva na posebni toplotni re`imi ili hemiski 

sredstva so cel spre~uvawe na razvojot i uni{tuvawa na bakteriite koi 

predizvikuvaat rasipuvawe na hranata. 



Asepsa - metod za spre~uvawe na kontaminacijata na `ivoto tkivo so 
mikroorganizmi;

Antisepsa - poim koi se koristi vo hirurgijata i zna~i da operacionoto pole, 
racete i instrumentite za vreme na rabotata se dr`at pod blagi rastvori na 
dezinficiensi, antiseptici.

Baktericidno dejstvo na dezinfekcionite sredstva zna~i deka gi uni{tuvaat 
bakteriite;

Bakteriostatsko dejstvo - go stopiraat rastot i razmno`uvaweto na 
bakteriite;

Virucidno, virostatski - virusite;

Fungicidno - gi uni{tuvaat gabi~kite;

Germicidno dejstvo - imaat hemiskite sredstva koi gi uni{tuvaat site 
mikroorganizmi.



Vidovi na dezinfekcija
- Profilakti~ka - koga nema zaboluvawe, a m/o se 

fakultativno patogeni i normalno gi ima vo prirodata vo pogolem 
broj;

- Tekovna - pri pojava na bolest koja mo`e da se {iri. Se 
sostoi od mehani~ko ~istewe, sanitarno perewe i upotreba na hemiska 
dezinfekcija;

- Zavr{na dezinfekcija - po prestanok na bolesta, odnosno 
ostranuvawe na bolnite `ivotni.



ФАКТОРИ КОИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА
НАМАЛУВАЊЕТО НА БРОЈОТ НА МИКРООРГАНИЗМИ

1. Вид и отпорност на микроорганизмите

2. Функционална состојба на микроорганизмите (вегететивен
облик ил спора)

3. Број на микроорганизми пред дезинфекција

4. Температура на апликација

5. Време на експозиција

6. Продорна моќ на дезинфициенсите

7. Специфична пробивност низ објектот на дезинфекција

8. Услови на околината (загаденост, соли, рН, сува или влажна
средина)



А. МЕХАНИЧКИ ПОСТАПКИ
- чистење: метење, стругање, миење
- таложење
- вентилација
- Филтрација

- При едно кивање или кашлање до 40.000 бактерии
- Во исфрлената слуз при говор до 5000 бактерии
- При изговарање до 300 зборови и до 250.000

ПРОМАЈА (ефикасна но опасност по здравјето на работниците)
МАСКА ОД ГАЗА (може да задржи и до 99% од бактериите кои се

исфрлаат преку уста и нос)



Obrabotka na povr{inite i opremata za dezinfekcija

- mehani~ko ~istewe (strugawe i metewe 

otstranuvawe i do >60% mikroorganizmi);

- Sanitarno perewe (so vrela voda vo koja mo`e da 

se dodade nekoe sredstvo za dezinfekcija-naj~esto 1-2% 

rastvor NaOH)



Б. ФИЗИЧКИ ПОСТАПКИ

• Стерилна филтрација

• Актинични постапки (сon~eva svetlina, уltravioletovi zraci, јonsko 

ozra~uvawe)

• Visoka temperatura (palewe, peglawe, upotreba na suv vozduh, upotreba na 

vrela voda, upotreba na vodena parea);

• Стерилизација

• Isu{uvawe;

• Zamrznuvawe;

• Ultrazvuk;

• Dezinfekcija so samozagrevawe;



Fizi~ki sredstva i metodi za dezinfekcija

- Isu{uvawe;

- Son~eva svetlina;

- Visoka temperatura (palewe, peglawe, upotreba na suv 

vozduh, upotreba na vrela voda, upotreba na vodena parea);

- Zamrznuvawe;

- Ultravioletovi zraci;

- Jonsko ozra~uvawe;

- Ultrazvuk;

- Dezinfekcija so samozagrevawe;



В. ХЕМИСКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

1. ИДЕАЛЕН УНИВЕРЗАЛЕН ДЕЗИНФИЦИЕНС

Според Bodenschatz (1989) тој треба да има:

- Брзо и силно микробицидно дејство со широк спектар на

дејство

- Стабилност спрема физички, хемиски и биолошки влијанија

- Не смее да биде токсичен и не смее да има изразен мирис

- Треба да е добро растворлив, поднослив во различни

материјали и приемчив

- Не смее да биде скап



1. ИДЕАЛЕН УНИВЕРЗАЛЕН ДЕЗИНФИЦИЕНС

Според Annette Anderton (1989) дезинфицеинсот во прехранбената
индустрија треба да исполнува 8 услови:

1. Ефективност во условите на употреба
2. Бактерициден и микробициден ефект
3. Отсуство на токсични остатоци по употребата
4. Дезинфицираниот уред, опрема, апарат не смее да предизвика

промена на бојата, мирисот и вкусот на храната
5. Да не е скап
6. Лесно да се распрскува и испира
7. Не смее да има непожелно дејство врз дезнфекторот
8. Не смее да ги кородира или оштетува уредите, опремата, 

апаратите.
Такво средство не постои.



КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Постојат 15 критериуми според Bodenschatz (1989):
1. Ширина на подрачјето и спектар на дејство
2. Подрачје на упореба
3. Токсичност и подносливост на кожата и лигавиците
4. Еколошка подносливост
5. Форми на употреба
6. Концентрација
7. Однос спрема протеините
8. Однос спрема заштитните материи на микроорган.
9. Време на дејство (експозиција)
10. Однос спрема рН вредностите
11. Однос спрема температурата
12. Инактивација со средтвсата за чистење
13. Однос спрема влагата
14. Стабилност (постојаност)
15. Корозивност



Mehanizam na dejstvo na dezinfekcionite 
sredstva:

- Vo membranata na kletkata i protoplazmata gi 
rastvora ili razoruva proteinite na fermentite i na 
toj na~in gi ubiva ili go spre~uva razmno`uvaweto na 
m/o;

- Se vr{i koagulacija i denaturacija na 
proteinite - ireverzibilni o{tetuvawa;



- O{tetuvawe na vitalnite funkcii na kletkata - apsorpcija 
niz yidot na kletkata, penetracija vo vnatre{nosta i reakcija so
delovi od kletkata; 

- Navleguvaweto na dezinfekcionoto sredstvo niz yidot na 
kletkata zavisi od sredstvoto i vidot na m/o (Gram(-) m/o vo 
kleto~niot yid imaat lipidi koi ja ote`nuvaat penetracijata na 
sredstvoto, dodeka kaj Gram(+) ima kovalentno vrzani proteini koi 
se koaguliraat;

- Spori na m/o - otporni na toplina, isu{uvawe i hemiski 
sredstva;

- Dejstvo na virusite - o{tetuvawe na obvivkata i 
penetracija vo protoplazmata, o{tetuvawe na nukleinskata 
kiselina (genetskata informacija).



ВИДОВИ НА ХЕМИСКИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

• ХАЛОГЕНИ (F, Cl, Br, J-јодофори=Ј илиЈ3 со носач)
• АЛДЕХИДИ
• ФЕНОЛ И ДЕРИВАТИ НА ФЕНОЛОТ
• БАЗИ
• ОКСИДАНТИ (H2O2, пероцетна СН3СООН, О3)
• КИСЕЛИНИ И ЕСТРИ
• ПОВРШИНСКИ АКТИВНИ МАТЕРИИ

- анјонски површински АМ
- катјонски површински АМ

• АЛКОХОЛИ



ХАЛОГЕНИ (F, Cl, Br, J) МЕХАНИЗАМ НА ДЕЈСТВО НА ХЛОРОТ

Cl2 + H2O → HOCl +HCl

HOCl +HCl + NaOH → HOCl + NaCl + H2O 

Cl2 + H2O → HOCl +H+ + Cl-

Ca(OCl)2 + H2O → Ca2+ + H2O + 2OCl-

Ca(OCl)2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2HOCl

HOCl → H+ + OCl-



СТАБИЛНОСТА НА ХЛОРОТ ВО РАСТВОРИТЕ
зависи од:

1. Концентрацијата на хлорот

2. Присуството и концентрацијата на катализатори

3. рН на растворот

4. Температурата на растворот

5. Присуството на органска материја

6. УВ зраци



СТАБИЛНИ СЕ ХЛОРНИТЕ РАСТВОРИ КОИ:

1. Имаат ниска концентрација на хлор

2. Во нив нема ниски содржини на Cu, Co, Ni и други катализатори

3. Се повеќе базни

4. Имаат ниска температура

5. Немаат органски материи

6. Ако се складирани во темни и затврорени садови без влијание

на УВ зраците



ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА БИОЦИДНИОТ ЕФЕКТ
НА ХЛОРОТ

• Зависи од концентрацијата на недисоцираната HOCl во
водениот раствор

• Односот помеѓу рН и степенот на диспцијација на HOCl
• Тврдоста на водата: Mg2+ i Ca2+немаат антибактериски ефект, 

па според тоа ефектот зависи исклучиво од концентрацијата на
хлорниот раствор



ПРЕГЛЕД НА НЕОРГАНСКИТЕ ХЛОРНИ ПРЕПАРАТИ

Хемиски назив Хемиска формула % на активен хлор

Калциум хипохлорит дихидрат Ca(OCl) . 2H2O 50-70

Натриум хипохлорит NaOCl 0.4-25

Калиум хипохлорит KOCl 12-14

Литиум хипохлорит LiOCl 30-35

Хлориран тринатриум фосфат (Na3PO4 . 11 H2O)4 NaOCl 3,25

Хлор диоксид декахидрат ClO2 . 10 H2O 17

Кристализирана хлорна вар CaCl 35-38

Хлорна вар CaCl(OCl) < 35

Калциум хипохлорит Ca(OCl)2

Натриум хипохлорит NaOCl

Натриум хлорит NaClO2

Калиум хипохлорит KOCl



ПРЕГЛЕД НА ОРГАНСКИ ХЛОРНИ ПРЕПАРАТИ ВО ТРГОВИЈАТА

Трговски назив % на активен хлор
Chloroazodin 77,8
Chloramin T 24-26
Dichloramin T 56-60
Chloramin B 29,5
Succinchlorimide 50-54
Halazone 48-52,8
Halane 66
Antibac 16
ACL 85 (CDB 90) 89-90
ACL 66 66
ACL 60 (CDB 63) 60-63
CDB Clearon (ACL 56) 55
ACL 59 (CDB 59) 59
TCM 70-129



УПОТРЕБА НА ТРГОВСКИТЕ ОРГАНСКИ ХЛОРНИ ПРЕПАРАТИ

Трговски назив Употреба % на активен хлор

Chloramin B Антисептик 29,5

Chloramin B, Texasept S

Chlorazon, Chloramin 80

Chlorina Дезинфициенс 24-36

Dichloramin T Антисептик за рани 56-60

Halazon Дезинфициенс за вода за пиење 48-52,8

Halane, Texasept conc. Дезинфициенс на детски шишенца 70,9

Triklorisocyanursäure Дезинфициенс за санитарии 89,7

Trichlor melamin TCM 70

1,3-dichlor-5,5-dimethyl-
hydantion

Дезинфициенс во прехранбената
индистрија

66

Dichloroglycoluril Дезинфициенс во комбинација со
калциум хипохлоритот

66,8



JOD I JODNI SOEDINENIJA

• Jodot pome|u halogenite ima najgolema atomska te`ina;

• Na pazarot doa|a vo oblik na sivo-crni metalni plo~ki;

• Rastvorliv e vo KJ pri {to formira Lugolov rastvor, vo alkohol 

i eter;

• Germicidniot efekt se dol`i na prisustvoto na J2, HOJ, i joden 

katjon H2OJ+.

• Rastvorite na jod i jodni preparati se vbrojuvaat me|u 

najizrazenite dezinficiensi (preparati koj sodr`at 

elementaren jod, KJ, NaJ rastvoreni vo voda, etanol ili 

glicerin)



RASTVORI NA JOD

• Standarden rastvor na jod vo voda so 2% jod i 2,4% NaJ;

• Lugolov rastvor: voden rastvor na jod so 5% jod i 10% KJ;

• Jodna tinktura so 0,2% jod i 2,4% NaJ vo razreden etanol so voda 

1:1;

• Silna jodna tinktura so 7% jod i 5% KJ vo 95% etanol



JODOFORI

• Kompleks na elementaren jod ili trijodidi so nosa~i 

(neutralni polimeri) koj imaat za cel da ja zgolemat 

rastvorlivosta, da go prodol`at dejstvoto i da ja uramnote`at 

sodr`inata na sloboden molekularen jod;

• Najpoznat jodofor e povidonjodin;

• Jodoforite ~esto se kombiniraat so anjonski, katjonski i 

nejonski soedinenija so {to se zgolemuva germicidniot efekt



UPOTREBA NA JODOT VO DEZINFEKCIJATA

• Za standardno uni{tuvawe na 99,99% za 10 minuti pri 250C, na 

enterobakterii, amebi, enterovirusi;

• Vo odnos na drugite halogeni vo po{irok spektar gi inaktivira 

virusite;

• Se koristi vo prisustvo na organski i anorganski materii bidejki

ne reagira so niv pri dezinfekcijata;

• Vo voda pobrzo ja postignuva baranata koncentracija od hlorot i 

bromot;

• J2 e 2-3 pati podobar cisticid i 6 pati podobar sporocid od HOJ.



АЛДЕХИДИ

• Klasi~ni dezinficiensi i konzervansi;

• Formaldehid (mravja kiselina), pri obi~na temperatura e gas so 

ostar miris, a pri -210C se zgusnuva vo `olta te~nost.

• Paraformaldehid i trioksan se polimeri na formaldehidot, 

pri sobna temper. se beli kristali, se koristat kako 

dezinficiensi;

• Formalin e 35-40% rastvor na formaldehid vo voda, kako 

stabilizator se dodava etanol;

• Formaldehidot ima {irok antimikroben spektar, {to zavisi od 

koncentracijata, relativna vla`nost i temperaturata.



MEHANIZAM NA DEJSTVO

• Inaktivacijata na mikroorganizmite odi preku karboksilnite, 

amino-grupite, hidroksilnite i merkapto grupite na kleto~nite 

belkovini;

• Optimalna vla`nost pri dezinfekcija 80-90%;

• Temperatura ne poniska od 180C;

• Ograni~ena prodornost, prikladen samo za povr{inska 

dezinfekcija;

• Se koristi za fumigacija, dezinfekcija na obleka, a ne se 

podnesuva so amonijak, drugi belkovini, fenol i materii koj 

oksidiraat.



FENOL I FENOLNI DERIVATI

• Fenolot e vo oblik na bezbojni rombi~ni igli~ki so 

karakteristi~en miris i ja drazni ko`ata;

• Mnogu silen protoplazmati~en otrov, se adsorbira na 

povr{inata od mikroorg. i so rastopuvawe na lipidite prodira 

vnatre. Vo protoplazmata se vrzuva za belkovinite i enzimite i 

ja razoruva celata kletka.

• Vo zavisnost od koncentracijata deluva baktericidno i 

bakteriostatski, najdobro vo kisela sredina;

• Dobro deluva na bakterii, virusi i gabi.



USLOVI KOJ VLIJAAT NA MIKROBICIDNIOT EFEKT NA FENOLOT

• Prisustvo na organska materija;

• Mikrobicidniot efekt raste so porast na temperaturata;

• Pogolem efekt imaat vo kisela otkolku vo bazna sredina;

• Dodavawe na sol go zgolemuva efektot;

• Jonite na `elezo go zgolemuvaat baktericidniot efekt na 

fenolot;

• So halogenirawe na fenolot i dodavawe na alkilfenoli i 

krezoli raste dezinfekcioniot efekt.



BAZI

• Klasi~ni dezinficiensi za gruba dezinfekcija na ne~istite 

povr{ini;

• Naj~esto se koristat pri pojava na virusni infekcii;

• Za dezinfekcija se koristat NaOH,KOH, Na2O, negasena var i 

gasena var;

• Imaat dlabok efekt so rastopuvawe na belkovinite i 

ne~istotijata, no pravat korozija na povr{inite;

• Dezinfekcioniot efekt se dol`i OH- jonite koj reagiraat so 

aminokiselinite, peptiodite, masnite kiselin i drugite 

ne~istotii, vr{ejki hidroliza, bubrewe, sapunifikacija i 

sozdavawe na sluzavo-sapunesti albuminati.



NAJ^ESTO UPOTREBUVANI BAZI

• Natriumova baza (kausti~na soda), pri rastvorawe vo voda 

osloboduva toplina, za gruba dezinfekcija se upotrebuva vo 

koncentracija od 1-5%, zagrean na 60-700C, za vreme od 0,5 do 3 

~asa. Za virusi se pravi 2% rastvor, 30% rastvor go ubiva i 

pri~initelot na antraks za 10 minuti;

• Negasena var (CaO), i gasena var Ca(OH)2, od niv se priprema 

gusto varno mleko (eden del gasena var so 3 dela voda), ili retko 

(1:20) i vo kombinacija so 1-2%NaOH ili 3% formalin se 

postignuva dezinfekcionen efekt so belewe i ostava vpe~atok 

na ~isto.



OKSIDANTI

• Vodoroden peroksid (H2O2), bezbojna, bistra te~nost, vo promet 

doa|a kako koncentriran rastvor (33-35%), ili razreden (2,5-

3,5%), nepostojani rastvori koj na svetlo i vo alkalna sredina 

se razgraduvaat do voda i molekularen kislorod;

• Do 3% rastvor slu`i za ispirawe na rani vo prisustvo na 

enzimi, belkovini, krv i alkalni metali;

• Nepostojan i ne ostava rezidui;

• Se nao|a vo med i mleko i gi {titi od rasipuvawe



PEROCETNA KISELINA

• Jako oksidacioni sredstvo, lesno se rastvora vo voda, na pazar 

doa|a kako 40% rastvor;

• Lesno se razgraduva vo prisustvo na soli na te{ki metali i 

organski materii i zgolemena temperatura;

• Praparatite na perocetna kiselina se skladiraat pod 200C;

• Se upotrebuva za dezinfekcija na medicinski instrumenti, za 

gruba dezinfekcija se upotrebuva vo koncentracija od 0,4%, za 

dezinfekcija na otpadni vodi kako 0,001%, i kako 2% aerozol za 

dezinfekcija na filtrite za vozduh.



KISELINI I ESTRI

• Dezinfeciensi i konzervansi

• Organski i neorganski kiselini;

• Baktericidnosta zavisi od slobodnite H+ joni;

• Pogolemiot broj na organski kiselini (ocetna, propionska, 

benzoeva i sorbi~na) se nameneti za za{tita vo farmacevtskata, 

kozmeti~kata i prehranbenata industrija;

• Za tretirawe na ko`ni i gabi~ni infekcii se upotrebuvaat 

salicilna, benzoeva, limonska;

• Vo klanicite so svojot momentalen baktericiden i prodol`en 

bakteriostatski efekt, za prodol`uvawe na odr`livosta na 

mesoto se koristi mle~na kiselina



NEORGANSKI KISELINI

• Najmnogu se koristat solnata i sulfurnata kiselina;

• Imaat izrazena korozivnost, pa se koristat zaedno so 

inhibitori na korozijata (visokomolekularni alkoholi i 

aldehidi, masni kiselini i KAS)

• Imaat zna~ewe pri otstranuvawe na vodeniot kamenec od 

tvrdata voda.



POVR[INSKI AKTIVNI MATERII

• Imaat efekt na navla`nuva~i, emulgatori i detergenti;

• Po hemiskiot sostav se delat na ~etiri grupi:

Anionski;

Katjonski;

Amfoterni;

Nejonski aktivni materii.



ANJONSKI POVR[INSKI AKTIVNI MATERII -
SAPUNI

• Se koristat za perewe (orientaciska adsorbcija, elektri~en 

prenos i mehani~ki efekt);

• Optimalen efekt vo kisela sredina;

• Imaat slab dezinfekcionen efekt;

• Sodr`at hidrofobna i hidrofilna grupa;

• Kiseli anjonski povr{inski materii - smesa na kiselini i 

anjonski aktivni materii (detergent i fosforna kiselina);

• [iroka upotreba vo prehranbenata industrija i mlekarstvoto 

poradi niskata toksi~nost i korozivnost



• Navleguvawe vo bakteriskata kletka;

• Inhibicija na va`nite enzimi;

• Prekinuvawe na kleto~niot metabolizam;

• Denaturacija na belkovinite;

• Vo bazna sredina, baktericidnosta brzo se namaluva;

• Se upotrebuvaat za dezinfekcija na mle~nata `lezda pred 

molzewe i preventiva na mastitis.

MEHANIZAM NA DEJSTVO NA ANJONSKI 
POVR[INSKI AKTIVNI MATERII



• Visokomolekularni alifatski amini;

• Alkilamin benzoat - rastvorlivi laktati koj kako dodatok na 

mastite se koristat za dezinfekcija na racete na molza~ite;

• Kvartenerni amonievi soedinenija (KAS), imaat pozitivno 

naelektrizirana hidrofilna grupa (amonieva, sulfonieva, 

jodonieva ili arsenova);

• Mehanizam na dejstvo: adsorpcija na povr{inata na bakterijata, 

prodor vo bakterijata, vrzuvawe za citoplazmatskata membrana, 

nejzino razoruvawe, precipitacija na bakteriskata kletka i nejzina 

smrt.

KATJONSKI POVR[INSKI AKTIVNI MATERII



ANTIMIKROBNA ZNA^AJNOST NA KAS

• Vo niski koncentracii gi ubivaat Gram (+), a vo visoki 

koncentracii i Gram (-) bakterii, a ne deluvaat na 

mikobakteriiite i sporite;

• Lesno se inaktiviraat od drugi soedinenija {to i ja ograni~uva 

upotreblivosta;

• Se upotrebuvaat kako dodatoci na dezinficiensite za race i 

povr{ini;

• Na efektot od dezinfekcijata so KAS vlijaat organskite 

materii, tvrdosta na vodata, joni na metali, pH vrednost, 

temperaturata;

• Se upotrebuvaat za dezinfekcija na race i povr{ini, perewe na 

ali{ta, kako konzervansi vo farmacijata, dezinfekcija na 

b



AMFOTERNI POVR[INSKI AKTIVNI MATERII

• Soedinenija na aminokiselini koi vo voda sozdavaat katjoni, 

anjoni, i zviteroni;

• Povr{inski efekt: vla`newe, detergencija i prodornost;

• Se upotrebuvaat vo medicinata za dezinfekcija na ko`a, 

instrumenti, podovi i yidovi;

• Se upotrebuvaat vo industrijata za hrana, pivskata industrija, 

industrijata za mleko i meso i bezalkoholni pijaloci;

• Mala toksi~nost.

• Nejonski povr{inski aktivni materii, se koristat za 

inaktivacija na dezinficiensi (Tween 80).



ALKOHOLI

• Brzodeluva~ki dezinficiensi koj se upotrebuvaat za 

dezinfekcija na race;

• Mikrobicidniot efekt raste so porast na molekulskata te`ina;

• Mikrobicidniot efekt se dol`i na denaturacija na belkovinite 

vo prisustvo na voda;

• Se koristat vo kombinacija so formalin, fenol, natrium 

hipohlorit;

• Antimikrobniot spektar |i opfa}a vegetativnite oblici na 

bakteriite i gabite, no ne i sporite.



MEHANIZAM NA DEJSTVO NA ALKOHOLITE

• ^ist (apsoluten) alkohol bez dodadena voda nema 

dezinfekcionen efekt;

• Optimalni razreduvawa na alkohol so voda se 60-70%;

• ^ist alkohol e konzervans;

• Alkoholot vo praksa se koristi vo kombinacija so kvaternerni 

amonievi soedinenija (KAS);

• Naj~esto koristen alkohol e etil alkohol: spiritus absolutus 

(sodr`i 99,46% etanol), spiritus purificatus (95% etanol), spiritus 

dilutus (70% etanol).



ZA[TITA PRI RABOTA I SKLADIRAWE NA 
DEZINFEKCIONI SREDSTVA

• Da se sledi upatstvoto na proizvoditelot;

• Da se nosi za{titna obleka;

• Za vreme na dezinfekcijata ne smee da se pu{i, jade i pie;

• Pri rabota so bazi i kiselini da ne se fa}aat so goli race;

• Poradi opasnost od po`ar da se dr`at podaleku od izvori na 

toplina;

• Pri rabota sekoga{ da ima dobra ventilacija;

• Dezinfekcionite sredstva da se ~uvaat i skladiraat na 

soodvetni mesta.



Prva pomo{ pri truewe so hemiski dezinfekcioni 
sredstva

• Dokolku otrovot e vnesen preku usta, po`elno e {to poskoro da se

povrati sodr`inata, vo slu~aj na vnesuvawe bazi, kiselini ili 

derivati na nafta ne smeat da se davaat emetici i laksansi. Pri 

pojava na konvulzii i nesvestica da se pobara pomo{ od Doktor.

• Ako otrovot e vnesen so vdi{uvawe na zatrueniot da mu se 

ovozmo`i pristap do sve` vozduh;

• Pri kontakt na otrovot so ko`a i o~i treba da se isperat so 

mlaka voda bez antidoti.



- Dezinfekcioni barieri za vozila
naj~esto se koristi NaOH so pH 13-14,  i 
na ovoj rastvor se dodava 5-10% varno 
mleko;

DEZINFEKCIONI BARIERI

- Dezinfekcioni barieri za lu|e



ОСЕТЛИВОСТ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
(Linton и сор. 1987)

ПООСЕТЛИВИ МИКРООРГАНИЗМИ

Вируси Бактерии, габи и други микроорганизми

Микоплазми

Грам-позитивни бактерии

Грам-негативни бактерии

Pseudomonas spp.

Рикеции

Вируси со обвивка

Хламидии

Вируси без обвивка

Спори на габите

Picorna вируси

Parvoviridae

Ацидорезистентни бактерии

Бактериски спори

Кокцидии

Приони

ПООТПОРНИ МИКРООРГАНИЗМИ



ШИРИНА НА АНТИМИКРОБНОТО ДЕЈСТВО НА ХЕМИСКИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ
МИКРООРГАНИЗМИ
со редослед на зголемување на отпорноста спрема дезинфек. 
Средства
(Linton и сор. 1987)

Ефект

Бактерии
Рикеци

и
Габ
и

Хламиди
и

Вируси
Кокцид

.микопл
азми

Вег. 
облиц
и

Ацидоре
зистентн

и

спор
и

Со
обвивк

а

Без
обвивк

а

Голем + + + + + + + + + +

Среде
н + + ± ± ± + + + ± ±

Мал ± + - - - ± + + - -

Ефект: + = добар
± = огранчен
- = без ефект



ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФЕКАСНОСТА НА АНТИМИКРОБНИОТ СПЕКТАР
НА ЕФЕКТОТ НА ДЕЗИНФЕКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА
(Linton и сор.1987)

Хемиски средства за дезинфекција

Осетливи
микроорганзми

киселин
и

алкохол
и

алдехид
и бази

халогени оксидан
ти феноли ХАМ

Cl2 J2

Микоплазми + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Грам+ бактерии + ++ ++ + + + + ++ ++

Грам- бактерии + ++ ++ + + + + ++ +

Pseudomonas spp + ++ ++ + + + + ++ -

Рикеции ± + + + + + + + ±

Вируси со обвивка + + ++ + + + + ±а ±

Хламидии ± ± + + + + + ± -

Спори на габи ± ± + + + + ± + ±

Вируси без обвивка - - + ± + ± ± - -

Ацидорезистентни бак. - + + + + + ± ± -

Бактериски спори ± - + ± + + +б - -

кокцидии - - - +в - - - +г -

++ = многу ефикасен
+   = ефикасен
± = ограничено ефикасен
- = без ефект

а = различно ефикасен зависно од составот на дезинфициенсот
б = пероцетната киселина како силен оксидант е спороцидна
в = амониумова база
г = некои имаат ефект и врз кокцидиите



Прва помош при труење со хемиски средства за
дезинфекција и средства за чистење

А. Општи постапки при труење

1. Ако отровот е внесен преку уста

2. Ако отровот е внесен преку органите за дишење

3. Ако отровот е нанесен на кожата

4. Ако отровот е дојден во контакт со очите



Употреба на соодветно средство за дезинфекција;

Оптимални услови за вршење на чистење и дезинфекција (механичко

предчистење, оптимална концентрација на дезинфекционото средство, време на

контакт и делување и температура);

Влијание на неутрализирачки супстанции врз деактивирање на

дезинфициенсот (органски материи, поврчински активни материи, метални јони);

Оптимализација на постаката за чистење и дезинфекција на самото место;

Мониторинг на процесот на чистење и дезинфекција.



Atestirawe na efikasnosta od dezinfekcijata

- Perewe i strugawe ;
- Zemawe na brisevi;
- Zemawe na otpe~atoci;
- Odreduvawe na specifi~ni bakterii 

(metoda na Poqakov);

Probite za atestirawe na dezinfekcijata se zemaat 2-
3 ~asa po profilakti~nata dezinfekcija ili 
odredena ekspozicija pri tekovnata dezinfekcija.



Повисоки нормативи за квалитет и безбедност на храната;
Начинот на производство, чување и конзервирање влијае врз нутритивните и

сензорните квалитети на прехранбените производи и нивните можни негативни
токсиколошки ефекти;

Подобрување на дизајнот на топлинските разменувачи (пастеризатори, 
стерилизатори) со што се подобри термичката обработка на храната а
истовремено се намали времето на третман;

Со подобрување на хигиената во производството се намалува времето
потребно за санитација и дезинфекција а истовремено се подобрува
микробиолошкиот квалитет на прехранбените производи;

Економичност при производството и процесирањето на храната;
Санитација и дизајн на објектите од прехранбената индустрија;
Основни причини за воведување на санитетски дизајн се:

- зголемување на ефикасноста на санитетските програми;
- забрзување на процесот на санитација;
- економичност при имплементирањето на програмите за санитација;
- исполнување на нормативите пропишани во законските регулативи;
- задоволување на барањата на потрошувачите.

Три нивоа на санитетски дизајн: добро, подобро и најдобро.



Примена на концептот HACCP при дизајнот на објектите од прехранбената
индустрија;

При дизајнот да се внимава на отстранување на физичките, хемиските и
микробиолошките опасности;

Избор на локација и изглед на фабриките од преработувачката индустрија: 
пристапност на теренот, структура на теренот и доминантните ветрови;

Водоснабдување;
Отстранување на отпадот;
Просторно планирање и околина;
Дизајн на покривот на објектот: лесно да се чисти, да не впива влага, лесно

да се дренира и да има ефикасен систем од олуци за одведување на водите, да
не дозволува населување на инсекти, глодари, птици и други животни, на него
да нема вегетација. пример за хигиенски дизајн е бетонски покрив со двојна
покривка;

Рампни за растоварање и товарење на суровини и други стоки: да се спречи
влегување на инсекти и глодари, да не се на удар на доминантните ветрови, 
треба да постои ефикасен систем за одвод на водата и другите течности кои се
насобираат на рампите, добра дренажа, рампите просторно треба да овозможат
растоварање и товарење на превозните средства.



Места за влез и излез од објектот;
Врати на објектите;
Надворешно осветлување;
Воздушни завеси на влезот и излезот од објектот;
Санитарен дизајн на деловите од објектот:

- под: мора да е отпорен на дејството на средствата за санитација и
дезинфекција, механички да не се оштетува, отпорен на корозија, да не ги впива
остатоците од храна и влага, маснотии, прашина, отпорен на високи и ниски
температури, долготраен. Идеален под е бетонскиот со покривка од специјална
вискозна материја или монолитна прекривка која го штити од надворешните
влијанија;

- одвод: доколку соодветно не се дизајнирани, инсталирани, одржувани
и исчистени тогаш се извор на микроорганизми. Треба да овозможат потполна
дренажа на подот, да не дозволуваат враќање на загаден воздух, инсекти и
глодари. Одводите треба да имаат пад од 1-2%;

- ѕидови: внатрешни и надворешни, отпорни на вода, глодари и инсекти, 
лесно да се чистат и дезинфицираат;

- таван: лесно да се чисти, да ја одбива светлината, не треба да има
капацитет за апсорпција, да не формира кондензација, отпорен на корозија, 
цврста градба за убаво да да ги поврзува ѕидовите и затвора отворите;

Системи за греење, вентилација и климатизација;
Осветлување;
Простории за персоналот. 





Локацијата за поставување на објект за производство на храна треба да биде
внимателно одбрана за да не предизвикува објектот загрозување на
безбедноста на животот и здравјето на луѓето во околината, но и околината на
објектот да биде чиста средина, да нема индустриски објекти или депонии кои
предизвикуваат загадување на воздухот, почвата, водите, да има обезбедно
приклучок на отпадни води и соодветна диспозиција на цврстиот отпад.
Доколку во просториите за преработка на храна не се одржува хигиената или

доколку распоредот и дизајнот на погонот е несоодветен, може да дојде до
контаминација на храната со микроорганизми, хемикалии и предмети, од
непреработена храна, опремата, штетниците, објектот и друго, кои се
пренесуваат преку воздухот, водата или персоналот;
Просториите за чување и преработка на храна мора да бидат дизајнирани така

да може да се контролира температурата за да се спречи развој на
микроорганизми во храната во текот на преработката и чувањето. Во
високоризичните простории мора да се ограничи движењето.



Во основа постојат три нивоа на хигиенски дизајн во објектите за
производство на храна, и тоа се:

Добро – ниво на хигенски дизајн кое едноставно се состои од сите
регулаторни барања и е само минимум стандард според кој се дизајнира фабрика
за производство на храна. 

Подобро – ова ниво е еден чекор над предходното ниво и ги вклучува сите
регулаторни барања, како и препораките за санитетски дизајн од страна на групите
кои се дел од оваа област на прехрамбената индустрија (институти, здруженија, 
фондации и други организации).

Најдобро - Дизајнирањето на најдоброто ниво обично е дизајн по мерка за
одреден производ и објект. Обично е ограничено на помала област од објектот, 
кога производот е микросенситивен и кога постои голема веројатност да биде
загаден. Во “најдоброто” ниво обично се користат посебни материјали за
површините.



Сите светлечки тела во фабриката мора да бидат безбедни (од некршлив
материјал) или треба да бидат покриени со некршлив материјал. 
Нивото на осветлување мора да биде соодветно за да се овозможи безбедно

ракување и проверка на храната, како и ефективно чистење.
Изборот на осветлувањето не треба да влијае на проценката на бојата на

храната. 
Во делови каде што се врши обработка на храната, треба да се употребат

светилки со ниско УВ зрачење за да се намали привлекувањето на летечките
икинсекти.
Препораки за јачината на осветлувањето:

- 650-750 lux во простории каде се врши проверка
- 220 lux во другите работни простории
- 110 lux во останатите простории



Површините кои доаѓаат во допир со храната не смеат да имаат дупки или
пукнатини. Тука е вклучена опремата, работните маси, приборот, ленти за носење
и останатите површини кои доаѓаат во контакт со храната. Опремата со која се
врши преработка на храна мора да биде направена од материјал кој не
ослободува и не впива токсични материи, мириси или вкусови во храната.
Површините кои се лесни за чистење и одржување се направени од:

• нерѓосувачки челик
• производи од одреден производител кои се соодветни за употреба

кога се ракува со храна
Нечистата опрема може да предизвика загадување на храната, може да дојде до

микробиолошко загадување на храната доколку опремата не е соодветно
исчистена поради нејзин лош дизајн, лошо поставување или одржување.
Исто така може да предизвика хемиско загадување од масло, маснотија,

корозија, боја итн. 
Туѓи тела кои можат да се одвојат од опремата, како на пример навртки, завртки

и други метални делови можат да предизвикаат физичко загадување на храната.



Ѕидовите во новите објекти најчесто се дизајнирани без прозорци. Прозорците
бараат одржување и се подложни на кршење. Во просториите каде се ракува со
храна прозорците треба да се направени од некршлив материјал.
Вратите кои водат директно до просториите каде се преработува храна треба

да се самозатварачки. Вратите треба да се полни, исто како и касите на вратите. 
Празните врати и каси можат и стануваат живеалишта на инсекти и глодари. Сите
каси на вратите треба да се залепени за ѕидот и да немаат рабови над вратата.
Во просториите за преработка на храната треба да има воздушни завеси на

влезните и излезните врати кои доколку се правилно дизајнирани и инсталирани, 
можат да помогнат во спречување на влезот на летечките инсекти.
Секој објект за производство на храна треба да има обезбедено континуирано, 

непрекинато снабдување со проточна вода, а таму каде што водата доаѓа во
контакт со храната водата треба да ги задоволува критериумите за безбедност на
водата за пиење.
Исто така треба да има обезбедено приклучок за хигиенски начин на

отстранување на отпадните води. Сите одводи треба да бидат ефективни и да
бидат покриени со соодветна решетка. Во фабриката подниот одводен систем не
смее да е поврзан со канализацијата од тоалетите. Одводите треба да се лесни за
чистење.



Надворешните ѕидови треба да бидат отпорни на влага, глодари и инсекти. 
Најдобар материјал за надворешните ѕидови е бетонот, заедно со збиените
бетонски блокови.
Внатрешните ѕидови се градат од голем број на материјали кои се движат од

плочки, цементни блокови, бетон, смоли со вградени антимикроби и други. Треба
да ги задоволува санитарните услови;
За да се спречи собирање на нечистотија таваните треба да имаат мазна

површина, материјалот и дизајнот на таваните треба да спречува или да ја
намалува кондензацијата и појавата на мувла. Таванот треба добро да ја одбива
светлината за просторијата каде што се врши преработка да биде светла и сјајна.
Таваните треба да бидат лесни за чистење и одржување.
Капаците на опремата, вентилациските отвори и нивните капаци, како и

мрежите мора да се лесно достапни за чистење.



Фабриката мора да има ефективен вентилациски систем за да не се дозволи
топлината и влагата да ја загрозат безбедноста на храната.
Системите за вентилација мора да бидат дизајнирани и инсталирани на тој

начин што воздухот ќе струи од чистите кон нечистите простории.
Вентилацискиот систем треба да биде дизајниран така да не дозволува

воздухот што се испушта да го загади чистиот воздух што влегува.
Местата каде влегува чист воздух треба да имаат заштитна мрежа против

инсекти и филтри за прашина.
Препорачаното темпо на измена на воздухот кое треба да изнесува 6 измени во

тек на 1 час за просториите каде се подготвува храната и 10 измени во тек на еден
час во просториите каде се ослободува многу топлина.
Филтрите за воздух треба да се чистат и заменуваат во интервали одредени од

фабриката за храна.





При дизајнирањето на објектот мора да се обрати внимание на
просториите за преработка на храна, како и на физичкото одделување
на непреработената и преработената храна за да се спречи вкрстена
контаминација. 

Поделбата на објекот на:

“нечист”дел

приемот на суровини
подготовка на суровините за обработка
просторија за чување на токсични супстанции
просториите за вработените лица
санитарниот блок

“чист” дел

технолошката обработка на полупроизводите и готовите
производи
пакување
складирање



Бариера 1: Заштита на објектот од надворешните опасности преку
подобрување на дизајнот, градбата и изборот на локација;

Бариера 2: Структура на зградата (заштита од дожд, ветар, прашина, миризби, 
штетници, микробиолошки, хемиски и физички опасности):

- приземји на фабриката;
- правилно поставување на отворите на фабриката, доводните и

одводните системи;
- фабриката најчесто се дизајнира на еден кат;
- поделба на просториите во фабриката така што текот на процесот да

биде од чистите кон нечистите делови, да нема вкрстување на патиштата;
Бариера 3: Високохигиенски / високоосетливи или високоризични сектори во

фабриката, опишани се три нивоа на зони во зависност од топлинскиот режим
на обработка на суровините и можноста за контаминација: високоризични, 
високоосетливи и зони на добра производна практика;

- Структура: дизајнот на високоризичните сектори треба да овозможи
влез на суровините, сместување на опремата, вработените, материјалите за
пакување и готовите производи;

- Топлински третман на производите;
- Деконтаминација на производите;
- Транспорт на производите;
- Пакување;
- Отстранување на течниот и тврдиот отпад;
- Персонал;
- Филтрирање на воздухот.



Бариера 4:Пакување на готовиот производ, има за цел:

- да го исклучи загадувањето, особено од микробиолошките
опасности;

- персоналот мора да ракува само со стерилни ракавици;

- кај високоризичните производи ракувањето со производот мора да
биде во строго контролорана средина со модифицирана атмосфера;

- системите за вентилација мора да обезбедат високофилтриран
воздух;







Карактеристики на добар под: отпорност на лизгање, да не е рапав, лесно

одржлив од хигиенски аспект, лесен за чистење и дезинфекција;

Подлога или супстрат кој го носи подот, мора да биде издржлив на структурни, 

термални и механички притисоци;

Подни површини во објектите за производство на храна може да бидат

направени од:

- полимери ;

- водоотпорни керамички или неглазирани керамички плочки;

- цемент од гумен латекс;

- епоксидни смоли;

Спојници меѓу подот и ѕидовите;







Еден од најекспонираните делови на објектот;
Надворешните ѕидови треба да овозможат заштита од надворешни влијанија, 

зеедно со покривот и темелите треба да овозможат заштита од штетници и
навлегување на вода;

Надворешни ѕидови: најдобар материјал е бетон и бетонски блокови;
Спојните делови треба добро да се изолирани, најчесто со материјал на база на

акрил со изразена еластичност;
Планирано поставување на инсталации во ѕидовите, затворање на

направените отвори;
Внатрешни ѕидови: плочки, цементни блокови, бетон, метал, армирани панели, 

емајлирани метални панели, смоли, епоксиди, кои треба да ги исполнуваат
следните критериуми:

- Местата на спојување да бидат отпорни на неповолните надворешни
влијанија, инсекти и глодари;

- Внатрешните површини на ѕидот да се отпорни на вода, мазни за лесно
да се чистат, вратите убаво да налегнуваат на ѕидот, без прозори, спојниците и
аглите треба да се заоблени, отпорни на глодари и лесно да се чистат; 















Хигиенски карактеристики на затворената опрема (материјал, изработка, 
внатрешен дизајн, начин на спојување, постапка на чистење);

Важност на протокот при чистење на затворената опрема (време на контакт, 
температура, средство за чистење и механичка акција);

Протокол за чистење на лице место (CIP-Cleaning Inside Pipe);

Третман на површините во близина на ѕидот;

Зони со различно ниво на чистење (кратки вертикални цевки) – утврдување на
условите за чистење врз основа на тангенцијалниот напон на ѕидот и размената
на течности;

Чистење на проширувањата на цевките;

Чистење на внатрешноста на сферичните вентили;



Опрема за вршење на пастеризација и стерилизација на прехранбените
производи;

Механизмите за пренесување на топлината вклучуваат конвекција, кондукција и
радијација;

Оперативни постапки при топлинската обработка на храната се: загревање, 
разладување, замрзнување, испарување, кондензација, радијација и сушење;

Главни типови на топлотни разменувачи: плочест и цевчест;

Дизајн на разменувачите на топлина:

- подобрување на трансферот на топлина;

- алтернативни технички решенија на постојните дизајни: спирални
цевки, двојни плочи со водушен меѓупростор, разменувач на топлина меѓу
линеарни површини, разменувачи на топлина во базени, зголемување на
работните површини, навремено откривање на дефектите;

- Намалување на допирните површини со цел намалување на
загадувањето. 



Суви зрнести материјали и хигиенска преработка;

Дизајнот се заснова на мазни површини, непостоење на мртви зони кои тешко
се чистат и избегнување на кондензација во опремата;

Режими на чистење: сува и влажна постапка;

Принципи на дизајн при работа со суви материјали: употреба на одобрени
метали и неметали кои доаѓаат во контакт со храната, производните контактни
површини да се мазни и отпорни на сувите материи и хемикалиите со кои доаѓаат
во контакт, затворачите да се направени од еластичен материјал, непорозна
површина и лесно да се чистат, користење на флексибилни спојки;

Видови опрема за суви материјали: миксери, мелници, сушилници, 
распрскувачи;

Подобрување на хигиената при обработка на сувите материјали;



ISO 14159 – нормативи за хигиенски дизајн на опремата за пакување:

- дефинирање на условите за хигиенски дизајн;

- дефинирање на ограничувањата на машините, нивната намена и
процесите кои се вклучени;

- анализа на микробиолошките, хемиските и физичките опасности;

- анализа на ризикот;

- избор на соодветни материјали за правење на опремата;

- применување на хигиенски инженерски дизајн при конструирање на
опремата за пакување со цел да се отстранат соодветните опасности;

- Верификација на аспектите на хигиенскиот дизајн и методите за
тестирање;

- документирање на маненетата употреба на инсталираната опрема, 
постапките за работење, одржување и чистење;

- прирачник со упатство за одржување на опремата и чистење.



Принципи кои мора да се следат при дизајнирање на инсталациите за
електрична енергија;

Хигиенско зонирање на деловите од објектот: зона Б, М, X;

Зонирање на деловите од објектот во однос на видот на чистење: суво или
влажно чистење;

Хигиенски принцип за дизајнот на електричните инсталации: употреба на
соодветен материјал, место на инсталирање и можност за чистење на
инсталацијата;

Основни барања за електричните инсталации: надворешните површини на
инсталацијата да не дозволуваат насобирање на нечистотија, микроорганизми и
други штетници, лесно да се одржуваат и ракуваат, во високохигиенските зони
инсталациите треба да бидат затворени во цевки и прицврстени, во
среднохигиенските зони треба да се користат решеткасти носачи и цевни
инсталации внимателно да се поставуваат електричните инсталации во однос на
зоните каде постои распрскување, инсталираната опрема за водење на каблите и
останатата електрична инсталација треба да биде дел од објектот, односно да се
сместени во ѕидовите, подот, таванот, без да се формираат дополнителни
џебови, дупки и отвори;

Основни барања за градежните материјали.



Вентили кои обично се користат во процесните системи на течните производи: 
вентил со затворач, сигурносен вентил за истекување, компресиски вентил, 
пневматски вентил, мембрански вентил, испустен вентил за резервоари, вентил
за регулирање на притисокот, неповратен вентил, топчест вентил, вентил со
рамка за топка, еластичен вентил;

Вентили кои се користат во процесните системи за течни и суви производи: 
вентил за празнење, пеперуткаст вентил, ротациски вентил;

Вентили кои се користат кај процесните системи за суви производи: ирис
вентил, вентил со пневматски затворач на каналот, бистабилен (флип-флоп) 
вентил, пренасочувачки вентил;

Хигиенски аспект на дизајнот на вентилите: материјали за изработка, структура
на внатрешната површина, пристапност за чистење и инспекција, дренажа, 
елиминација на отвори, пукнатини и вдлабнатини, внатрешни агли, правилна
инсталација на вентилите.



Главна функција на цевките во постројката за преработка на храна е транспорт
на материјалите;

Дизајн на цевките: безбеден од аспект на микробиолошки ризици, изградени од
неапсорбирачки материјал, отпорен на производот и средствата за чистење на
лице место, внатрешната поврчина на цевките треба да е мазна, спојките колку е
можно повеќе да се избегнуваат, подобро е користење на завои проследени со
заварување, дијаметарот на цевките да одговара на потребите, цевоводот треба
да има опција за дренажа со наклон од 1-100.

Градежни материјали: нерѓосувачки челик, пластичен цевовод за употреба под
низок притисок. 

Предности и недостатоци на пластичните цевоводи: постапките за заварување
се едноставни, можност за ракување со висококорозивни материјали, добри
изолаторски карактеристики, мала тежина, но пластиката е почуствителна при
употребата, за заварување е потребна специјална опрема, потешко се чисти, 
ограничена достапност на хигиенските вентили и спојки.



Во автоматизираната технологија за преработка на храната пумпите се
користат за транспорт и зголемување на притисокот на течните производи;

Делови на пумпите и нивен хигиенски дизајн: циркуларни делови, механички
затворачи, повраност меѓу пумпата и моторот да се оневозможи истекување на
содржина, полнење и дренажа на пумпите;

Можност за чистење на пумпите.



Целта на сензорите е да одговорат на физичкиот стимул произведувајќи сигнал

кој обезбедува директна или индиректна информација за состојбата;

Видови на сензори:

- сензор за детекција на испарливост (електронски нос);

- сензори за детекција на течности (електронски јазик);

- биосензори (електрохемиски, термални, оптички и пиезоелектрични);

Автоматизирани контролни инструменти за комплетна анализа на опасностите

или популарно наречени лабораторија на чип.









Во рамките на објектот треба да постојат одвоени простории за вработените

лица во кои се чува личната и работната облека, простории за одржување на

хигиена на телото, санитарен блок и трпезарија. 

Лавабоата, фонтаните или коритата за миење раце мора да се поставени

веднаш до тоалетите. Секое лавабо мора да има довод на топла и ладна вода, 

течен сапун, раствор за дезинфекција, како и апарат за сушење на рацете или да

се користи хартија за една употреба. Лавабоата кои се користат од персоналот

треба да имаат чешма која се активира со нога, колено, лакт или електронски. 

Просториите за пауза/ручек треба да бидат опремени со столови и маси со

тврда површина, за полесно чистење и собирање остатоците од храна, 

истурените течности од ручекот, пијалаците и др.





Идентификација на опасноста;
Определување на можноста за појава на опасност;
Определување на негативното влијание;
Комбинирање на горенаведените точки за оценување на ризикот;
HACCP концепт;
Пример за проценка на ризикот од Listeria monocytogenes во прехранбените

производи готови за конзумација:
- пресметување на потенцијално ниво на изложеност на три старосни

групи од 23 прехранбени категории;
- прогнозата на ризикот е направена врз основа на два параметри: 

индивидуален ризик и годишен ризик за појава на инфекции;
- проценката на ризикот се засноваше на 4 чекори: откривање на

опасноста, проценување на изложеноста на потрошувачите да конзумираат
контаминирана храна, карактеризирање на опасноста и формирање математички
модел за карактеризација на ризикот;

Проценка на ризикот на производна линија за пастеризирано млеко:
- идентификација на опасности: Gram(-) психротолерантни бактерии

(Pseudomonas, Enterobacteriacae, Aeromonas), Gram (+) спорогени бактерии (B. 
cereus);

- карактеризација на опасноста: дејство на микроорганизмите врз
квалитетот и безбедноста на пастеризираното млеко;

- проценка на изложеност: специфично за производната линија, осим
можни извори(сурово млеко, пастеризатор, вентили, температурен сензор, 
директен контакт со воздух, водата, воздухот во околината и амбалажата. 



Добрата производна практика (GMP) ги вклучува општите и посебните законски
регулативи за безбедност на храната;

Целта е да се отстрани неприфатливиот ризик односно да се воспостави
соодветно ниво на заштита;

Проценката на ризикот опфаќа контаминација на прехранбениот производ со
патогени микроорганизми, опасност по јавното здравје, процесната технологија, 
дистрибуцијата на храна и потрошувачките практики, управување со ризикот, 
формирање база на податоци и препораки;

При имплементирање на GMP се вклучени сите одговорни лица и персоналот
при процесирање на храната, потребна е континуирана обука;

Ефикасни производствени операции;
Ефикасна контрола на храната;
Спецификација на производот и амбалажен материјал;
Управување со производствените активности: незавршени и завршени

производи;
Складирање и транспорт на производите;
Посебни барања за одредени видови храна: храна третирана со топлина, 

изладена, замрзната, сува храна, конзервирана храна, храна произведена со
иновативни технологии, ГМО, адитиви во прехранбената индустрија, храна од
автомати;

Повлекување на производот од широка потрошувачка;
Добра контролна лабораториска практика



GMP претставуваат општи практики кои се применуваат во системот додека СОП
се многу конкретни и се фокусираат на рутински или повторливи активности;

СОП претставува воведна програма или предуслов за имплементација на HACCP
Составни делови на СОП односно категории каде се применува СОП: 

- објект: дизајн, одржување, изградба и санитација;
- опрема: дизајн, изградба, одржување и санитација на контактните

површини;
- храна: примање, складирање, употреба, суровини, процесирање и

дистрибуција;
- контрола на алергени;
- употреба на хемикалии, складирање и контрола;
- контрола на штетници и туѓи супстанции;
- постапување по поплаки на потрошувачите;
- следливост и повлекување на производите;
- безбедност и заштита од расипување;
- усогласеност на декларацијата на производите;
- Обука на персоналот.



Општи делови на СОП:
- идентификација на СОП: наслов, датум на издавање, одговорно лице;
- содржина;
- цел и опсег;
- регулаторни побарувања и импликации;
- дефиниции, терминологии и скратеници кои ги користи СОП;
- посебни мерки на претпазливост;
- посебни чекори или процедурални постапки;
- концизен и јасен стил на пишување на постапките со доволно детали;

СОП за надгледување и водење евиденција;
СОП за верификација и преглед;
Барања на СОП според регулаторните програми на HACCP-системот: мониторинг

на програмата за санитација, безбедност на водата што доаѓа во контакт со
храната, заштита од контаминација на храната, хигиена и здравствена контрола на
персоналот, заштита на храната, материјалите кои доаѓаат во контакт со храна и
површините од микробиолошки, физички и хемиски опасности;

Проблеми при имплементација на СОП: кадровски и раководни прашања, 
функционални недостатоци, несоодветни детали, регулаторни барања.



Најважни европски и македоснки регулативи кои се однесуваат на хигиената при
транспорт на прехранбени производи;

Критериуми за задоволување на хигиената при транспорт на храна:
- превозните средства треба да се дизајнирани лесно да се чистат и

дезинфицираат;
- постојано да се чисти;
- превозните средства наменети за транспорт на храна не треба да се

користат за превоз на други материјали кои може да ја контаминираат храната;
- треба јасно да биде означено дека превозното средство служи за

транспорт на храна;
- за време на комбиниран превоз треба да се спречи вкрстена

контаминација;
- по секој извршен транспорт превозните средства треба да се исчистат и

дезинфицираат, а потоа да се направи контрола на извршената дезинфекција;
- операторите за транспорт на храна се обврзуваат да воспостават

сертифицирана шема на HACCP за да ги минимизираат ризиците за безбедност на
храната



Системот за чистење на самото место е ефикасен колку што е добар хигиенскиот
дизајн, конструкцијата, инсталацијата и работењето на затворените системи;

Ограничувања во системите за CIP: лош дизајн, непрецизна инсталација, 
формирањето на биофилм, спојки во форма на буквата Т, употреба на ефикасни
детергенти, едукација на персоналот;

Параметри за чистење и дезинфекција кои се независни од инсталацијата: избор
на детергент, време на чистење, механика на флуидите и температура;

Параметри за дезинфекција која мора да биде одделна фаза од чистењето и се
спроведува по чистењето:

- термална дезинфекција: жешка вода и пареа на температура меѓу 70-
80оC, во времетраење од 15 минути или жешка вода под притисок;

- хемиска дезинфекција: зависи од концентрацијата на средството, 
температурата, времето и разградливоста на остатоците;

- најупотребувани групи на хемиски дезинфекциони средства се: хлорни
препарати, пероксиди, пероцетна киселина, халогени киселини, јодофори и
кватерниевите амониеви соединенија;



Фактори кои влијаат врз ефикасноста на CIP-системот:
- Вид на системи за CIP: систем со единечен проток, систем за еднократна

употреба, систем со повеќекратна употреба на концентриран раствор за чистење и
комбиниран систем кој користи концентриран раствор за повеќекратна употреба во
главната станица и негова дистрибуција низ системот со еднократна употреба;

Методи за дозирање на средствата за чистење;
Користење на сонди со кои се контролира дозирањето, чистењето и

елиминирањето на средствата за чистење од системот;
Опрема која се користи за чистење на внатрешноста на резервоарите: прскалки, 

ротирачки млазни чистачи и орбитален чистач;
Резервоари за чување на растворите за чистење, резервоари за чиста вода, 

резервоар за повратна вода, резервоар за концентрираните раствори;
Зависни центрифугални пумпи за довод кои овозможуваат притисок и брзина на

проток со капацитет за довод во целиот систем;
Периферни центрифугални пумпи за CIP кои се користат за чистење на

резервоарот;
Начини за подобрување на системите за CIP: 

- ладно чистење на резервоарите и топло чистење на цевките;
- полнење на повратните резервоари со чиста вода;
- дизајн на CIP постројките: спречување на воден удар, сериско дозирање, 

двојни вентили. 



Серија од планирани активности со цел отстранување на лошите мириси, 
остатоците од храна, други остатоци и биофилмови од микроорганизми од
работните површини;

Пет основни операции: предперење, перење, перење по чистење, дезинфекција
и финално плакнење;

Дефинирање на целите на процесот кои се базираат на отстранување на
нечистотијата и намалување на микробиолошката контаминација;

Чистење, дезинфекција, санитација, стерилизација;

Квалитет и хемиски состав на водата која се користи во процесот;

Карактеристики на средствата за чистење кои се употребуваат: хелатизација, 
сапонификација, навлажнување, пептизација, емулгирање, дисперзија, испирање и
корозија;

Најчести групи на соединенија кои се користат: јонски површински активни
материи (анјонски, катјонски и амфотерни), хемиски активни соединенија за
чистење (киселини и бази), сапуни;

Плакнење по миењето;



Санитација: основна цел е чистење на опремата за обработка на храна со цел
намалување на микроорганизмите врз работните површини, кои имаат контакт со
храна, на прифатливо ниво;

Прв чекор е идентификација и карактеризација на микробиолошките опасности;

Методи на термална санитација;

Методи на хемиска санитација: хлорни препарати, јодни препарати, КАС, 
киселинско-анјонски санитајзери, санитајзери кои содржат масни киселини, 
пероксоди, озон, ултразвук и ладна плазма;

Плакнење по извршената санитација;

Валидација на ефектот од извршениот COP;

Евидентација и документација на процесот.



Создавање на наслаги: влијае врз опаѓањето на притисокот, се зголемува
рапавоста на површините, се намалува контактната површина во цевките и се
намалува ефикасноста на пренесувањето топлина;

Механизам на формирањето наслаги: кристализација на површините, 
насобирање на честици, хемиска реакција, корозија на површините, биофилм и
зацврстување на наслагите;

Природа на наслагите: шеќер, маснотии, протеини, минерални соли;
Класификација на чистењето наслаги: молекуларно, физичко, хемиско и

биолошко;
Чистење на протеинските млени наслаги: топење, механичко чистење, 

навлажнување, набабрување, емулзирање, хидролиза, сапонификација и
дисперзија;

Процесот на чистење наслаги опфаќа неколку циклуси: предплакнење, употреба
на детергенти, плакнење, санитација и завршно плакнење;

Трошоци поврзани со отстранувањето на наслагите, чистењето и ефекти врз
околината;

Чекори при постапката на чистење: отстранување на наслагите, параметри во
процесот на чистење (температура, хемиски средства, концентрација,, брзина на
проток, план за вршење чистење со цел намалување на мртвите агли и површини, 
режим на чистење, мониторинг на ефектот од чистењето на топлотниот разменувач

Чистење на наслаги од млеко и млечни производи;



Резервоарите во прехранбената индустрија се користат за складирање на
суровини и крајни производи, течности кои се користат при процесирањето на
храната, служат за ферментација на производите, мешање, загревање и
разладување;

Хигиенската состојба на цистерните е важна за да се избегне контаминацијата на
финалниот производ;

Резервоарите се направени од висококвалитетен нерѓосувачки челик, дното е
закосено за 6% кон одводот што овозможува ефикасно чистење и перење, 
конусовидни дна со внатрешен агол од 70-80о;

Несоодветното санитарно чистење и дезинфицирање на резервоарите
овозможува нивна контаминација со психротропни и термотолерантни бактерии;

Фактори кои влијаат врз ефикасноста на чистењето резервоари: механички и
хемиски ефект, време на задржување и оптимална температура, соодветни
распрскувачи на хемиските средства, квалитет на водата, пареата, дизајнот, 
топографија на површините на резервоарот, карактеристики на материјалот, 
динамика на течностите и карактеристики на микрофлората;

Предмиење со ладна вода, загреан раствор за чистење или се користи ладен
раствор доколку се работи за процесирање на прехранбени производи кои не
содржат маснотии;

Најчесто се користат препарати за еднофазно чистење со цел да се намали
времетраењето на постапката;

Дезинфекција со жешка вода: 90-95оC, 5 минути.



Мерките на Добра хигиенска практика во прехранбената индустрија треба да
задоволуваат одредени критериуми во однос на процесната технологија, 
количеството на потрошени хемиски средства, потрошена вода, отстранување на
резидуите од хемиските средства и трошоците за целиот процес на чистење;

Хемиските средства во основа се биолошки тешко разградливи супстанции;
Употреба на ензимски средства за чистење чија основна цел е да ги

разградуваат молекулите на супстратот кој треба да се исчисти;
Ензимски базирано чистење на линија за процесирање на ладно млеко: систем

P3-Paradigm кој вклучува две одвоени постапки (внатрешно чистење а потоа
дезинфекција). Растворот за чистење се подготвува од 0,1% воден раствор на
пуферски соли и површински активни супстанци, а втората компонента содржи
ензим, најчесто протеази, најмногу 10% раствор кој е застапен во финална
концентрација од 0,04% во растворот;

Ензимски базирано чистење на топлинскиот разменувач за млеко:
- структура на наслагите;
- механизми за отстранување на наслагите;

Лабораториски тестови за ензимско базирано чистење:
- утврдување на ензимската активност;
- тип на ензим;
- концентрација на ензимот;
- ефиксност на ензимот во однос на pH-вредноста;
- повторна употреба на користените ензимски раствори и чување.



ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРЕТСТАВУВА РЕДОВНО, СИСТЕМАТСКО УНИШТУВАЊЕ НА
ШТЕТНИТЕ ИНСЕКТИ ВО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ
И ВО СИТЕ ОБЈЕКТИ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА;

Присуство на инсекти во складираните прехранбени производи;

Штети предизвикани од инсекти: примарни и секундарни;

Влијание на надворешните услови врз инсектите во складираните производи: 
влажност, температура, храна, светлина, атмосферски гасови и популација на
инсекти;

Методи за откривање на инсектите;

Контролни мерки:

- превентивни мерки: дизајн на објектите за складирање на храната, добра
управувачка практика и ефикасна програма за санитација;

- инспекција и мониторинг на инвазијата со инсекти: користење на УВ
светилки, лепливи ленти, феромонски стапици;

- хемиски и физички контролни мерки



Paraziti kaj lu|eto i `ivotnite
[tetnici vo prehranbenata 

industrija

komarci-malarija, filarioza, 
hemoragi~na treska, 
encefalitis, nemir, odbojnost, 
vospalenija na ko`a i alergiski 
reakcii. 

muvi- tularemija, 

{trkeli- ubod i voznemirenost

bolvi, vo{ki

`iten bumbar, orizovo bumbar~e, 
p~enkarno bumbar~e, bra{nari, 
tutunska buba, slaninar, 
peperutki, mravki, termiti, 
lebarki. 

parazitiraat na `ito,bra{no, 
leb, semiwa, su{eno ovo{je,  
suvomesnati proizvodi, mle~ni 
proizvodi, volna, ko`a, krzno, 
tutun, son~ogled, tekstil.



Paraziti kaj lu|eto i `ivotnite
[tetnici vo prehranbenata 

industrija

krasta i vospalenija na 
ko`ata

pasivni prenositeli na 
bolesti kaj lu|eto i 

`ivotnite

parazitiraat na bra{no, leb, 
suvomesnati proizvodi, mle~ni 
proizvodi, volna, ko`a, krzno, 

tutun, son~ogled, tekstil.



meningoencefalitis

tifus

marsejska treska

Q-treska

borelioza

tularemija

salmoneloza

{igela

piroplazmoza

tajlerioza

kala-azar

otrovni insekti (p~eli, 
osi, str{leni, bumbari, 
mravki).

otrovni pajaci



Mehani~ki postapki za uni{tuvawe na {tetnite insekti

asanacija i meliorizacija na barite i mu~uri{tata

postavuvawe na leplivi pojasi okolu drvata

pravilno skladirawe i otstranuvawe na |ubreto

koristewe na leplivi traki

koristewe na inertna pra{ina (се добива од силициум диоксид, диатомејска

земја и други силикати)

spre~uvawe na prodor na insektite vnatre vo rabotnite prostorii so 

postavuvawe na mre`i i vozdu{ni zavesi

складирање во контролирана атмосфера

аерација, ладење и смрзнување (складирање на производите на ниски

температури (-18оC и пониски)



Fizi~ki postapki za uni{tuvawe na {tetnite insektiupotreba na zgolemena temperatura, vlaga i јонизирачко zra~ewe

vriewe na oblekata, peglawe na oblekata so parea

ultrazvu~ni i radiobranovi

infracrveni zraci

Svetilka “ skara “

upotreba na radioaktivni zraci (X-zraci, gama-zraci), koj gi steriliziraat 

ma`jacite



Biolo{ki postapki za uni{tuvawe na {tetnite insekti

`ivotni koi se prirodni neprijateli na insektite (e`ovi, krtovi, {i{mi{, 

ptici, ribi);

korisni insekti grablivci i paraziti koi se neprijateli na {tetnite 

insekti;

patogeni mikroorganizmi (virusi, bakterii, gabi) koj parazitiraat na 

{tetnite insekti;

tretirawe na rastenijata so “ antifiding “ sredstva koj gi paraliziraat 

organite za vkus na insektite i tie gubat orientacija za razpoznavawe na 

hranata;

Atraktanti koj gi privlekuvaat `enkite da polagaat jajca na neprikladni 

mesta (seksualni atraktanti)

Akceptanti (gi privlekuvaat insektite da se zadr`at na niv).



Hemiski postapki za uni{tuvawe na {tetnite insekti

Repelenti-hemiski sredstva koj gi odbivaat insektite;

Insekticidi:

а) Piretrin i piretroidi;

б) organofosforni soedinenija;

в) Karbamati;

г) Hlorirani jaglevodorodi;

д) резидуални инсектициди.

Фумигација: метил бромид и фосфин (алуминиум фосфид, магнезиум

фосфид и метил фосфид), сулфур флуорид. Се уште не е дозволено

користење на етил формат и метил јодид.



Vo zavisnost od goleminata na ~esticite insekticid ( vo proda`ba doa|aat kako 
emulzija, suspenzija, pra{ok, rastvorliv pra{ok i zrnca)

prskawe

rasprskuvawe (аеросолирање);

sprej-magla;

zamagluvawe (ladno vla`no zamagluvawe i toplo suvo 

zamagluvawe);

ULV-postapka (mnogu mala koli~ina);

zapra{uvawe (pri upotreba na pra{kovidni insekticidi)



da ima dobar po~eten efekt;

na tretiranite povr{ini da ima podolgo dejstvo;

da deluva vo mali koli~ini ili vo mnogu mali koli~ini;

da ima {irok spektar na deluvawe na {to pove}e {tetnici;

da deluva selektivno;

{tetnite insekti da ne mo`e da stanat otporni na insekticidot;

da ne e otroven za ~ovekot i drugite `ivotni;

ednostaven za upotreba;

da ovozmo`i {iroka upotreba;

da ne e skap.



koristewe na za{titna oprema pri vr{ewe dezinsekcija

do truewe doa|a preku usta, so vdi{uvawe i pri kontakt preku 
ko`ata;

simptomi: ka{lawe, povi{ena temperatura, bolka vo gradite, 
ma~nina, povra}awe, gr~evi, glavobolka, nervni simptomi, 
alergiska reakcija, anafilakti~en {ok;

Prva pomo{:

a) da se osigura proodnost na di{nite pati{ta;

b) da se isperat so voda o~ite, a ko`ata i so sapun;

v) pri zemawe na otrovot preku usta da se predizvika povra}awe;

g) da se dade antidot dokolku postoi takov, i da ne se davaat 
kontraindicirani lekovi.



Prekumernata upotreba na insekticidi predizvikuva naru{uvawe 
na ramnote`ata vo prirodata;

Karenca - najkratko dozvoleno vreme koe mora da pomine od 
upotrebata na insekticidot do skladirawe na hranata;

Tolerancija - propisana najgolema dozvolena koli~ina na pesticid 
vo `ivotnite namirnici;

Sledewe na preporakite za ekolo{ko opravdano uni{tuvawe na 
{tetnite insekti i pajaci.



Dezinsekcija na skladi{tata so hrana - fumigacija;

Hemiska dezinsekcija na objektite so mesni i mle~ni 
proizvodi: prskawe na povr{inite na objektot, aerozolirawe 
ili pravewe mamci za insekti;

Dezinsekcija na volna, ko`a, krzna i obuvki;

Dezinsekcija vo doma}instvata.



Deratizacija - postapka za uni{tuvawe na glodarite 

koi ja konzumiraat i zagaduvaat hranata na lu|eto i 

`ivotnite, prenesuvaat golem broj zarazni i 

parazitarni zaboluvawa i kaj lu|eto imaat efekt na 

gadewe i odvratnost.



Metodi i sredstva za uni{tuvawe na glodarite:

1. Mehani~ko-fizi~ki metodi;

2. Biolo{ki sredstva i metodi;

3. Genetska metoda;

4. Hemiska metoda: rodenticidi so brzo dejstvo(Antu, 

cinkfosfid, strihnin,lindan),  sporo dejstvo-antikoagulanti 

(Varfarin, Kumafuril, Kumahlor, Pindon), od novata generacija 

(Difenikum, Brodifakum, Bromadiolon, Flokumafen), Fumigantni 

rodenticidi, sredstva za sterilizacija.


