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прим. Др. Јпван Дпрдиевски  спец. пп нуклеарна медицина
Клиничка бплница Битпла



 Врз пснпва на Прпграмата за едукација  на 
лекари и медицински перспнал за 2014 гпд 
Министерствптп за здравствп на Р. Македпнија 
дпнесе решение за мпја пбука вп странствп  вп 
перипдпт пд 18.10.2014  дп 14.11.2014 гпд вп 
бплницата Тпкуда – Спфија ( Р. Бугарија) вп 
пдделпт за Ендпкринплпгија  на тема 
ТИРОИДНА ПАТОЛОГИЈА – дијагнпстика и 
терапија.



 Одделпт за ендпкринплпгија вп бплницата 
Тпкуда има свпј амбулантски и стаципнарен дел. 
Вп стаципнарнипт дел редпвнп присуствував на 
главните утрински визити ( втпрник и четвртпк ) 
дпдека најгплемипт дел гп прпведпв вп 
амбулантскипт пддел каде се заппзнав сп 
нивнипт начин на дијагнпстика и терапија на 
тирпидните бплни.





 Од сетп штп гп видпв за време на мпјпт 
еднпмесечен престпј мпе мислеое е дека скпрп 
и да не ппстпи суштинска разлика вп начинпт на 
дијагнпстика и терапија на  тирпидните бплни 
сп исклучпк на ендпкрината пфталмппатија
каде нашипт начин на лекуваое е далеку 
ппкпнзервативен при штп се применува прална 
гликпкпртикпидна терапија сп таб. Преднизплпн
прпведенп вп дпза 100 мг/24 часа 7 дена и пп 
10 мг дп крајпт на 3 месец, сп мнпгу ппчести 
страни ефекти, вклучувајки пстепппрпза.



 За разлика пд нас тие кпристат спвремена шема на лекуваое 
на ендпкрината пфталмппатија / CONSENSUS – EUGOGO 2008 / 
при што терапијата се дава интравенски во инфузија

 1-ВА  шема на пулс терапијата е сп метилпреднизплпн:  7,5 – 15 
мг/кг/24 часа двпкратнп вп денпт вп интрвал преку 2 седмици 
вп рпк пд 2 – 3 месеци.

 2-РА  шема :  метилпреднизплпн 500 мг интравенски вп 
инфузија еднаш седмичнп  вп рпк пд 6 седмици , прпследувани 
пд 250 мг за уште 6 седмици.

 Кумулативната дпза на метилпреднизплпнпт не смее да 
надминува  8 грама.

 Ефикаснпста на пулс терапијата е 65 – 80 % при значителнп мал 
ризик пд несакани ефекти.





 Лесните фпрми на ендпкрината пфталмппатија ние 
какп и тие ги лекуваме симтпматски , дпдека 
среднп тешките и тешките фпрми ппкрај предхпднп
наведената пулс терапија тие кпристат зависнп пд 
синптпматплпгијата и телегаматерапија и хирушка
прбитална декпмпресија.

 Од сетп ппгпре изнесенп прпизлегува дека секпја 
нпвпст кпја ке се слушне  и научи за време на 
едукацијата  па макар била и минимална  е пд 
гплема кприст какп за лекарпт  така и за пациентпт 
какп краен кприсник на здравствената услуга.


