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ПРЕМАТУРНА РЕТИНОПАТИЈА – РОП 
 
Индикации за можен скрининг на РОП, време, процедура 
 
 Скрининг на РОП 
 
Третман на РОП 
 
Следење-follow up  
 
Важноста на медицинските апарати за дијагностика, третман и следење на 
пациентите со РОП 
 
Индиректен офталмоскоп (за дијагноза на РОП) 
 
РетКам (специјална камера за дијагноза на РОП, следење на болеста и можности 
за телемедицина) 
 
Диоден ласер за фотокоагулација (за третман на РОП) 
 
 



РЕТКАМ 3 



ФАКОЕМУЛЗИФИКАЦИЈА СО ПОМОШ НА FEMTOSECOND 
LASER 
 
 
 
 
 
Современ пристап на катарактна хирургија 
 
Напредна офталмолошка операција на пациент со катаракта 
 
Операцијата се изведува ласерски со помош на Femtosecond laser 
 
 



Femtosecond laser 



Заклучоци/Научени лекции 
 
 
 

За подобра дијагноза, третирање и следење на предвреме 
родените бебиња со РОП треба да се обезбеди РЕТКАМ 

 
 

Да се обезбеди рефрактометар Плус оптикс за одредување на 
точна диоптрија кај превербални деца 

 
 



Заклучоци/Научени лекции 
 
 

За современ пристап на катарактната хирургија и нејзино 
изведување треба да се обезбеди FEMTOSECOND laser 

 
 
 
 

Да се обезбедат и квалитетни интраокуларни леќи 
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