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Клиниката по офталмологија е во склоп на Универзитетски клиники
CAPPA Клинички центар и е основана во 1928 година.
Клиниката се протега на 4 ката со распоред на кабинетите, а дневно се
прегледуваат по 20-80 пациенти по кабинети.
 приземје
 2 амбуланти со можност за прегледување на пациенти од 4 доктори
Тоа е општа специјалистичка амбуланта од која се врши тријажа на
пациентите по кабинети.
 кабинет за глауком со две специјалистички амбуланти и располага со
три апарати за периметрија
 банка за корнеа
 кабинет за контактни леќи
 I кат со распоред на повеке кабинети: зa
корнеа,тумори,траума,катаракта,увеа
 II кат каде се распоредени апаратите за:OCT,EHO,Laser,FFA
 III кат -кабинети на професори и оддел со капацитет од 30 кревети
 IV кат-оперативен блок
Според претходно направен распоред бев присутна во кабинети по 2-3
дена.

1.КАБИНЕТ ЗА КАТАРАКТА
•

•

Кабинетот располага со две
офталмолошки единици, има
шеф на кабинетот и се вршат
прегледи на веќе оперирани
пациенти и на оние што се
планираат за оперативен зафат.
Се прегледува : визус,
биомикроскоп, апланациона
тонометрија со претходна
локална анестезија, боење со
FlNa, мидријаза со локален
краткотраен мидријатик
(tropicamid) и по потреба се
одредува корекција.

2.КАБИНЕТ ЗА РЕТИНА
• Во кабинетот доаѓаат пациенти претходно припремени за
преглед со мидријаза,се мери тонус и се гледа фундус. Дневно
се прегледуваат околу 40 пациенти. Кабинетот располага со два
биомикроскопа,компјутер. Шефот на кабинетот ги чита
резултатите од претходно направено OCT и според локалната
состојба се одредува и соодветна терапија
(lucentis,elea,ranibizumap,ili avastin). За да ја примат соодветната
терапија мора да има мислење од комисија. Во овој кабинет
доаѓаат пациенти со Retinopathia diabetica и Degeneratio
ML(промени на заден сегмент). Tерапијата ја примаат во сала
со локална анестезија и во стерилни услови. Дозата се одредува
според локалната состојба,од три дози па и повеќе.Ако ОCT
снимката e добра, МL е со добар наод, ако е добар видот,
пациентите примаат терапија за диабет и само се следи
состојбата со контроли на 3 месеци. Кај деца со одредено
заболување обавезно се следи фундус и OCT.

3.КАБИНЕТ ЗА ТУМОРИ
• Доаѓаат пациенти кои се веќе регистрирани
со одредена дијагноза, како и
новооткриени ,пациенти од неурохирургија
со одреден радиолошки третман. Се
проверува видот, фундус во мидријаза и
ехографија (кај деца се прави во сала во
анeстезија).

4.КАБИНЕТ ЗА КОРНЕА
• Амбулантата располага со биомикроскоп и
компјутер. Доаѓаат пациенти со промени на
корнеа,кератити,кератоконуси,кератопатии,
оперирани пациенти со кератопластика.
Постои банка на корнеа и неделно се
извршуваат 2-4 кератопластики.Се
проверува висус, фундус во мидријаза,
тонометрија и додатни иследувања FFA,
OCT, пентакам, кои се прават во истиот
момент.

5.КАБИНЕТ ЗА УВЕА
• Kaбинетот располага со 2
бимикроскопа,OCT апарат, компјутер,на кој
се читаат резултатите од направените
снимки. Доаѓаат пациенти со заболувања
на заден сегмент како и со последици од
други ендокринолошки заболувања. Се
прегледува висус,фундус во мидријаза,
тонометрија и се одредува соодветна
терапија.

6.КАБИНЕТ ЗА ГЛАУКОМ
• Кабинетот располага со две
амбуланти опремени со
биомикроскоп, пахиметар и
три апарати за
компјутеризирана
периметрија. Прегледува
специјалист шеф на
кабинетот и специјализант.
Доаѓаат пациенти со глауком,
се проверува визус, фундус,
тонометрија, пахиметрија, а
другите направени
иследувања се на
располагање на компјутер.
Контролите се прават на 4
месеци.

7.ОПЕРАТИВЕН БЛОК
• Оперативниот блок располага со 3 комплетно
опремени операциони сали,еден фако-апарат,
централен довод на гасови.За време на
оперативниот зафат присутен е анестезиолог.
Оперативни денови се вторник и четврток со
поголем програм на операции, а другите
денови се вршат помал број на интервенции.
За време на престојот присуствував на повеќе
оперативни зафати како катаракта, птеригиум,
витректомија, апликација на терапија,
кератопластика.

Голема благодарност до Министерство за
здравство на Република Македонија,
министерот за здравство Никола Тодоров,
како и до директорот на ЈЗУ Општа болница –
Велес, и укажаната можност да бидам дел од
програмата за едукација на лекари со цел
примена на стекнатите знаења во областа на
офталмологијата.

