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

 

 

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

ПТЕРИГИУМ 

 

Член 1 
Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се 

пропишува медицинското згрижување при постоење на птеригиум. 

 

Член 2 
Начинот на третман на птеригиум  е даден во прилог, кој е составен дел на ова 

упатство. 

 
Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на згрижување на птеригиум  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 објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
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• Основни податоци 
• Симптоми и знаци 
• Лекување 

 
 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 
 
• Птеригиумот треба да се третира оперативно ако предизвикува оштетување или 

претставува закана за видот на пациентот. 
 
 

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ 
 
• Птеригиумот се развива кога ќе се наруши нормалната функција на лумбусот, локализиран 

на работ меѓу конјунктивата и корнеата.  Ова дозволува раст на триаголен клин од 
васкуларната конјунктива врз површината на рожницата. Растот се поттикнува во топла, 
сува и прашлива средина.  Растењето може спонтано да престане. 

• Лезијата е сместена во просторот на очниот капак и обично е на назалната страна на окото. 
• Птеригиумот расте со месеци и години кон централната рожница и на крајот  може трајно 

да се одрази на видната острина на пациентот и да го стесни видното поле. 
• Кај некои пациенти птеригиумот станува иритиран, предизвикувајќи дневни непријатности 

и солзење на очите. Може да биде асоциран со значаен ирегуларен астигматизам кој 
исчезнува по хируршкиот третман. 

 
 

ЛЕКУВАЊЕ 
 
• Оперативниот зафат е третман на избор. 
• Трајна лузна останува на рожницата по хируршката ресекција на птеригиумот. 
• Птеригиумот често пати се јавува повторно по ресекцијата (ннд- А). 
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1. EBM Guidelines 24.1.2011www.ebm-guidelines.com.  
2. Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години. 
3. Предвидено е следно ажурирање во 2015 година. 
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