
КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО 
УСОВРШУВАЊЕ – ОБУКА ВО 
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Др.Гоце Неделковски

Специјалист офталмолог



ПРЕСТОЈ И ОБУКА
 Престојот и обуката изведени на
очното одделение при Болницата
Токуда во Софија, Бугарија;

 Период на обука: од 05.10 2015
година до 23.10.2015 година;

 Оддел на детска офталмологија –
страбологија;



ОДДЕЛЕНИЕ ПО 
ОФТАЛМОЛОГИЈА

 Одделението по офталмологија на
Болницата Токуда нуди сеопфатен
опсег на услуги и дијагностика во
третирање на очните заболувања, и
оперативни зафати:
-Катаракта
-Глауком
-Ретинална одлепување
-Окуларна траума, рефрактивна
хирургуја
-Дијабетична ретинопатија
-Детски страбизам

 Болницата располага со две
операциони сали, модерно
опремени, и повеќе кабинети за
дијагностика и детска
офталмологија, како и сите апарати
и методи на дијагностика на
заболувањата.



КАБИНЕТ ПО ДЕТСКА 
ОФТАЛМОЛОГИЈА

 Кабинетот за детска офталмологија
располага со сите неопходни
апаратаи за дијагноза и третман на
заболувања, како корекција на
миопија, хиперметропија и
астигматизам, дијагностика и
терапија на страбизам, заболување
и третман на недоносени
новороденчиња и сите заболувања
во офталмологијата од детската
возраст.



ИСКУСТВО
 За време на престојот присуствував
во работата на кабинетот за Детска
офталмологија, при што се прегледуваа
недоносени новороденчиња, корекција
на рефракции, дијагноза и поставување
индикации за операција на страбизам.
 Присуствував на операции на
страбизам, промивка на солзни канали
на деца (сондирање) и испитување на
деца во општа анестезија.
 Исто така бев во кабинетот за
возрасни, при што присуствував на
дијагнози и иследувања на разни
офталмолошки иследувања, каде
според потребите се вршеја истиот ден
иследувања како ОСТ, ПЕРИМЕТРИЈА,
ФФА, ТОПОГРАФИЈА НА КОРНЕА, И ДР;
без закажувања и термини.
 Два дена бев во операциона сала и
присуствував на операција на катеракта
и интровитреални инекции, кои се
вршеа рутински. Присуствував и на
постоперативните контроли.



СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЕВИ:
 Постоперативен преглед и третман на DUANOV
синдром;
 Преглед и сондирање на запушени солзни канали
кај деца;
 Операција на страбизам;
 Операција на катаракта;
 Операција на трабекулектомија;



ЗАКЛУЧОК:

 Ваквиот тип на едукација е поучен и
полезен за специјалистите, со
препорака да се овозможи повеќе
практична работа.
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