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Во периодот од 08.06.2015 до 04.07.2015 година бев на 
едукација во Очната клиника-Љубљана, за преден 
сегмент-Кератопластика и Ехографија за кое имам 
решение од Министерството за Здравство. Во овој период 
бев редовно присутна на:



 Утринската визита на пациенти во стационар
 Во амбуланта за преден сегмент и рефрактивна 

хирургија, каде се вршат прегледи и контроли на 
оперираните пациенти

 Дијагностицирање и третман на заболувања на предниот 
сегмент на окото:

• Синдром на суво око-имплантација на колагени и 
силиконски импланти во лакримални пункти

• Тарзорафија 
• Блефарити
• Кератити со разна етиологија
• Дистрофии на корнеа
• Миопиа,кератоконус
• Пахиметрија,ОЦТ на преден сегмент,спекуларна 

микроскопија
• Читање на резултати



 Редовно бев и во кабинетот за ехографија

 ехографски прегледи на орбита и око при патолоски 
состојби-орбитопатија од разна патологија кај деца и 
возрасни

 Ехографски мерења на ектраокуларните прави 
мускули при воспалителни состојби

 Биометрија

 UBM-преглед на иридокорнеален агол,ирис и 
цилиарно тело 

 со менторот кој несебично го презентираше секој 
случај.



 Присутна бев и во оперативниот блок
 Можност за активно следење на оперативните 

зафати на преден сегмент:Кератопластика-
перфоративна(PKP) и ламеларна односно ендотелна 
(DMEK),со трансплантат од кадавер

 Рекератопластика
 Оперативни зафати кај комплицирани катаракти 
 Вградување на вештачки ирис и иол
 Окулопластика кај состојби на 

ектропиум,птоза,еверзија на солзна 
пункта,дакриоцисториностомиа(DCR)

 Меланоза на конјунктива
 Можност лично да присуствувам при земање на 

трансплантат од кадавер



 Во периодот од мојот престој на очната клиника имав 
добра соработка со колегите кои несебично ги 
пренесуваат своите знаења за што сум им благадарна.

 Последен ден од престој доделување на сертификат

 Се надевам ,а и верувам дека со заедничка заложба со 
министерството за здравство, и на нашата клиника во 
скоро време ќе се имплементира кератопластиката.



Ви благодарам на вниманието 
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