
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), 
министерот за здравство донесе 

 

 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

ПРИ ТРУЕЊА СО ИНСЕКТИЦИДИ 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување на труења со 

инсектициди преку практикување на медицина заснована на докази. 

 
Член 2 

Начинот на дијагностицирање и третман на труења со инсектициди е даден во 
прилог,  кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на медицинско згрижување на труења со јаглероден моноксид, по правило 
согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на 
докторот, може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено 
образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот 
тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во 
писмена форма во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување. 
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Прилог 

ТРУЕЊА СО ИНСЕКТИЦИДИ 

МЗД упатство 
12.02.2005 
 
• Труења со пиретрини, пиретроиди и органохлорни соединенија 
• Труења со N-dietithyl-Z-methylbenzamide (DEET) 
• Референци 

 
 

ТРУЕЊА СО ПИРЕТРИНИ, ПИРЕТРОИДИ И ОРГАНОХЛОРНИ СОЕДИНЕНИЈА 
 

ЗНАЦИ И СИМПТОМИ 
 
Пиретрини: 
• Контактен дертатитис. 
• Алергиски ринитис. 
• Астма.  
 
Пиретроиди: 
• Парестезии. 
• Абдоминална болка, гадење, повраќање. 
 
Органохлорни соединенија: 
• Малаксаност. 
• Грчеви. 
• Тремор.  
• Апластична анемија (при хронична експозиција). 
 

ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ 
• Детектираната доза во урината не корелира со тежината на симптомите. 
 

ТРЕТМАН 
• Гастроинтестинална деконтаминација.  
• При алергиски реакции се дава дифенилхидрамин, и.м или и.в во дози од 25-50 мг. 
• Конвулзии се третираат со дијазепам, лоразепам или фенобарбитон. 
• Пациенти кај кои не се јавуваат знаци на алергија или конвулзии, по 4- часовна опсервација 

се пуштаат дома. 
 

ТРУЕЊА СО N-DIETITHYL-Z-METHYLBENZAMIDE (DEET) 
 

ЗНАЦИ И СИМПТОМИ 
• Конфузија. 
• Атаксија. 
• Генерализирани напади. 
• Енцефалопатија. 
• Хипотензија и брадикардија при тешки труења. 
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ЛАБОРАТОРИСКИ И ДРУГИ НАОДИ 
• Рутинските лабораториски анализи се уредни. 
• Испитувањето на ликворот може да даде лимфоцитна плеоцитоза. 
• ЕЕГ наодот може да биде абнормален. 
 

ТРЕТМАН 
1. Симптоматски. 
2. Тегобите се јавуваат на 2 часа. 
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1. EBM Guidelines www.ebm-guidelines.com. 12.02.2005 
2. Упатството нема ново ажурирање до 2013 година 
3. Треба да се ажурира  по  3 години. 
4. Предвидено е следно ажурирање  до февруари  2016 година. 

 
 


