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

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  
ПЕЈРОНИЕВА (PEYRONIE) БОЛЕСТ (INDURATIO PENIS PLASTICA) 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување преку практикување на 
медицина заснована на докази при постоење на пејрониева (peyronie) болест (induratio 
penis plastica). 

Член 2 

Начинот на третман на пејрониева (peyronie) болест (induratio penis plastica) 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 пејрониева (peyronie) болест (induratio penis plastica) 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 
згрижувањeто, 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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ПЕЈРОНИЕВА  (PEYRONIE) БОЛЕСТ (INDURATIO PENIS PLASTICA) 

МЗД Упатства 
23.2.2010 

• Симптоми и знаци 
• Третман  
• Референци 

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ 

• Фиброзна индурација на кавернозното тело (1)  
• Етиологијата е непозната; сепак, 15% од пациентите имаат и Dypyutren-ова контрактура на 

шепите на рацете.  
• Кожата на местото на индурацијата е нормална и мобилна.  
• За време на ерекција пенисот е искривен во правец на местото на индурацијата. Кај една 

третина од пациентите, симтомите вклучуваат и болка (2).  
• Диференцијално дијагностички да се размислува на ширење на карцином на простата во 

пенис (палпација на простата).  

ТРЕТМАН  

• Состојбата се решава спонтано без третман  речиси кај  секој втор пациет. 
• Фазата со болка може да трае повеќе месеци. 
• Најголем број од пациентите се во можност за сексуален интрекурс и тогаш не е 

индицирана никаква терапија (2).  
• Упатување на уролог ако пенисот е значително искривен. Можна корективна операција не 

се препорачува додека трае болната фаза.  
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1. EMB Guidelines 23.2.2010 www.ebm.guidelines.com 
2. Упатсвото треба да се ажурира еднаш на 6 години 
3. Предвидено е следно ажурирање до фебруари 2016 година. 
 


