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

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

ТОКСИЧНА ЕГЗЕМА (ИРИТАНТЕН ДЕРМАТИТИС) 
 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање и третман на токсична 
егзема (иритантен дерматитис). 
 

 
 

Член 2 
Начинот на дијагностицирање и третман на токсична егзема (иритантен дерматитис) е 
даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство. 
 
 

Член 3 
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност 
на дијагностицирање и третман на токсична егзема (иритантен дерматитис) 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 
дијагностицирањето и третманот, 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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• Основи 
• Симптоми 
• Дијагноза 
• Терапија 
• Поврзани извори 

ОСНОВИ 

• Хемиски (поретко физички) иританс може да ја оштети кожата и да предизвика 
инфламаторна реакција ако експозицијата е доволно силна и ако трае доволно долго. 

• Најчести етиолошки агенси се: 
o Детергенти и вода (хигиеничари, домаќинки) 
o Фактори од околината: сув воздух во затворени простории, промени на температурата, 

механичка иритација 
o Супстанции со висока pH вредност 
o Растворувачи на масла 

• Пеленскиот дерматитис е, исто така, форма на иритантен дерматитис. 

СИМПТОМИ 

• Најподложни се индивидуи со атопична, сува кожа  
• Вообичаено егземата на дланките почнува меѓу прстите и на дорзалната страна, а подоцна 

се шири и на палмарната страна. 

ДИЈАГНОЗА 

• Со анамнезата се открива експозиција на типични иритативни фактори и позитивен ефект 
од избегнување на експозицијата (на пример во тек на одморите) 

• Контактна алергија може често да се исклучи со епикутани тестови 
o Тестовите треба да се направат ако со избегнувањето на експозицијата не се 

контролира егземата. 
• Дијагностицирањето на атопичната егзема не ја отстранува можноста за постоење токсична 

егзема кај ист пациент. 

ТЕРАПИЈА 

• Строго избегнување на иритирачкиот фактор. 
• Треба да се носат заштитни ракавици (пластични подобро од гумени) заедно со 

подракавици.. 
• Кортикостероидните кремови, обично, се ефикасни. 
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