
 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, 43/14, 
132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство донесе 

 
 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ЈАДЕЖ ВО АНАЛНАТА РЕГИЈА - 

PRIRITUS ANI 
 
 

Член 1 
 Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при јадеж во аналната 
регија - priritus ani. 
 

Член 2 
 Начинот на медицинското згрижување при јадеж во аналната регија - priritus ani 
е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 
 

Член 3 
 Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на медицинското згрижување при јадеж во аналната регија - priritus ani 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 истото од страна на докторот соодветно се документира 
во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 
 

Член 4 
 Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи 
Упатството за практикување на медицина заснована  на докази при јадеж во аналната 
регија во дерматологијатa („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/13).. 
 

Член 5 
 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
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ЈАДЕЖ ВО АНАЛНАТА РЕГИЈА - PRURITUS ANI 
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• Основни правила  
• Симптоми  
• Терапија 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА 

• Исклучителна причина за  која треба третман (проктоскопијата е често индицирана). 
• Да не се мешаат површните кожни екскоријации со анални фисури . 
• Запамети дека причина за аналниот јадеж може да биде инфекција со Enterobius 

vermicularis. 
• Кај најголем број (60%) од пациентите, не може да се идентификува причината за аналниот 

јадеж. Претерано миење, хемороиди (кои ја влажат перианалната регија) како и локалните 
реакции од топично применетите медикаменти може да се причина за перианален 
дерматитис. 

СИМПТОМИ 

• Јадежот е главен симптом, но многу пациенти се жалат и на болка при палпација.  
• Може да биде зафатена и околината на заболената перианална кожа. 

ТЕРАПИЈА 

• Основна е хигиената во аналната регија (туширање и миење после дефекација со сушење 
на регијата) и одржување на регијата сува. 

• Мастите со цинк може да се користат локално. Кај силен јадеж, како локална терапија се 
користи 1 % hydrocortison крем или антимикотици (во комбинација со hydrocortison). 

• Кај случаи кога јадежот перзистира, индицирана е кожна биопсија од зафатената кожа. 
 

РЕФЕРЕНЦИ 

1. Kari-Matti Hiltunen, Article ID: ebm00204 (008.061), © 2009 Duodecim Medical Publications 
Ltd 

 
Последен пат прегледано за ажурирање на 31.5.2013 • Последна промена 7.12.2009 
  
Article ID: ebm00204 (008.061) © 2014 Duodecim Medical Publications Ltd 
  
  
1.       EBM Guidelines, 31.5.2013, www.ebm-guidelines.com  
2.       Нема промени во упатството до 2014 година 
3.       Упатството треба да се ажурира по 2 години 
4.       Предвидено следно ажурирање во 2016 година 
 
Упатството го ажурирал: И. Стојковски 
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