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

УПАТСТВО
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ
ДИЈАГНОСТИКА НА АЛЕРГИЈА НА ХРАНА
Член 1
Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при дијагностика на
алергија на храна преку практикување на медицина заснована на докази.
Член 2
Начинот на згрижување при дијагностика на алергија на храна е даден во
прилог, кој е составен дел на ова упатство.
Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената
дејност при дијагностика на алергија на храна, 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 третманот, 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.

Бр. 07-3022/1
12 март 2014 година
Скопје

МИНИСТЕР
Никола Тодоров
____________________

Прилог

ДИЈАГНОСТИКА НА АЛЕРГИЈА НА ХРАНА
Слики
9.11.2007
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Сомнение за симптоми предизвикани од специфична храна

Елиминирање на храната од исхраната

Дневник на симптоми

Симптоми редуцирани или
комплетно изгубени

Присутни симптоми

Храна повторно воведена во
исхраната
(тест со провокација дома)

Повторна појава на
симптоми

Алергија на
специфична храна

Храна повторно
воведена во исхраната

Нема повторна појава
на симптоми

Нема алергија на
специфична
храна

Терапеутска диета на
елиминација

Извор : актуелни Фински упатства за нега
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Упатството треба да се ажурира еднаш на 5 години.
4. Предвидено следно ажурирање во 2017одина.
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