
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, 10/15, 61/15 и 154/15), министерот за здравство донесе 

 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ТУЃО ТЕЛО ВО УШНИОТ КАНАЛ 
 
 

Член 1 
 Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при туѓо тело во ушниот 
канал. 
 

Член 2 
 Начинот на згрижување при туѓо тело во ушниот канал 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 туѓо тело во ушниот канал 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 
 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
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Прилог 

ТУЃО ТЕЛО ВО УШНИОТ КАНАЛ 

МЗД Упатства 

Последен пат е ажурирано на: 18.3.2013 © Duodecim Medical Publications Ltd 

Важно 

• Туѓо тело што е присутно во ушниот канал подолго време предизвикува локална 
инфламација со што се отежнува неговото отстранување. Ова особено се однесува 
на делови од растенија коишто набабруваат со апсорпција на течности. 

• Потребни се контроли по отстранувањето на туѓото тело во случаите кога кожата е 
оштетена или  инфицирана. 

Отстранување на туѓото тело  

• Малите туѓи тела лесно можат да се отстранат со пинцета, клештичка, сонда или со 
сукција. 

• Туѓите тела што се непосредно пред ушното тапанче најлесно се отстрануваат со 
испирање на каналот. 

• Поголемите туѓи тела се вадат со сонда со искривен  врв. Сондата се пласира покрај 
и зад туѓото тело, внимавајќи да не се оштети кожата или тапанчето. Со оваа 
техника може да се отстрани туѓото тело. Кожата на ушниот канал е осетлива, па 
затоа оваа процедура може да биде болна.  

• Живите инсекти се највознемирувачки туѓи тела за пациентите. Капнување на вода 
или масло за готвење претставува прва помош во овие случаи. 

• Доколку отстранувањето е комплицирано, процедурата треба да се препушти на 
ОРЛ специјалист кој ќе употреби локална или општа анестезија (најчесто кај деца). 

Контрола по отстранувањето на туѓото тело  

• Кожата на ушниот канал често е иритирана или повредена по отстранувањето на 
туѓото тело. Спонтано задравување настапува по неколку дена. 

• Ако кожата е инфицирана, индицирана е неколкудневна терапија со капки што 
содржат кортикостероид и антибиотик. 

• Во случај на повреда на кожата, потребна е контрола по една недела. 
• Увото не треба да се наводенува, сè додека кожата комплетно не заздрави. 
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1. EBMG Guidelines 18.4.2013, Essential evidence plus,  

www.essentialevidenceplus.com/content/ebmg?page=39&results=20&class=none&resource=G   
2. Упатството треба да се ажурира еднаш на 5 години. 
3. Предвидено е следно ажурирање до 2018 година. 
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