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Очно оделение Ново Место – работа со 
офталмолошка апаратура (1)

Интервенции на офталмолошка апаратура:
• Вадење на страно тело со „Кератофореза“
• Мерење на интраокуларен притисок со 

„Апланационен тонометар“ (се користи за 
дијагностика на глауком)

• Одредување на рефракција (кај мали деца) со 
„Фороптер“

• Компјутерско мерење на предно задниот пречник со 
„Биометар“

• Мерење на дебелината на роговицата со „Пахиметар“



Вадење на страно тело со „Кератофореза“ (лево)
Мерење на интраокуларен притисок со „Апланационен 

тонометар“ (десно)



Одредување на рефракција со „Фороптер“ (лево)
Компјутерско мерење на предно задниот пречник со 

„Биометар“ (десно)



Мерење на дебелината на роговицата со 
„Пахиметар“



Очно оделение Ново Место – работа со 
офталмолошка апаратура (2)

Интервенции на офталмолошка апаратура :
• Дијагностичка процедура за следење на задниот 

сегмент на окото и интерпретација на паталошки 
промени со „Оптичка кохерентна томографија - OCT“

• Флуоресценска ангеографија – метода за следење на 
промени на крвните садови на окото со „ Оптичка 
кохерентна томографија - OCT“



Оптичка кохерентна томографија - OCT



Офталмолошки операции

Беа следени и извршени следните оперативни
интервенции:

• Катаракта
• Птоза на капаци
• Отстранување на туморозни промени на капаци
• Пластика на капаци
• Земање на биопсичен материјал од коњуктива
• Ставање на Anti-VGF инекии во стаклестото тело



Операции на катаракта



Ставање на Anti-VGF инекии во стаклестото тело



Предоперативна припрема

• Централен одел за Стерилизација
• Предоперативна припрема на пациенти 

• Чистење на оперативното поле
• Следење на оперативниот зафат преку монитор



Централен одел за Стерилизација



Чистење на оперативното поле (лево)
Следење на оперативниот зафат преку монитор 

(десно)



Заклучоци / Научени лекции

• Во очното оделение во Ново Место работата е 
тимска

• Медицинскиот технички персонал е комплетно 
обучен за работа со OCT, FFA, периметар, 
пахиметар, биометар

• Добиените резултати, компјутерски веднаш 
стигнуваат кај офталмологот преку мрежни 
компјутери

• Офталмологот врши преглед и поставување на 
дијагноза и доделува терапија

• Важен е професионалниот и љубезен односот на 
медицинскиот персонал кон пациентот
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