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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ОЧНА ХИРУРГИЈА 
 
 
 

На ден 05.05.2011 година, во Службен весник на РМ бр.62  објавена е Одлуката за 
утврдување на референтни цени за очна хирургија во вид на пакети на здравствени 
услуги кои се применуваат во двете приватни здравствени установи ПЗУ очна болница 
Европа и ПЗУ Систина офталмологија:  
 

 

 

• ХOM1 – ВИТРЕКТОМИЈА на заден сегмент  
              референтна цена 91.500 денари 

                Овој пакет вклучува следни процедури: 
1. Отстранување на стаклесто тело со раздвојување на витреалните врвци 
        Витректомија преку склеротомија на задна комора 
2. Отстранување на стаклесто тело со раздвојување на витреалните врвци и отстранување на пре-

ретинална мембрана 
        Витректомија преку склеротомија на задна комора 

 

• ХОМ2 - АБЛАЦИЈА НА МРЕЖНИЦА  

              референтна цена 79.300 денари  

                Овој пакет вклучува следни процедури: 
1. Деструкција на ретина со фотокоагулација 
2. Криотерапија на ретина со помош на екстерна сонда 
3. Поправка на одвојување на ретина со дијатермија 
4. Поправка на одвојување на ретина со криотерапија 
5. Поправка на одвојување на ретина со набирање на склера 
6. Поправка на одвојување на ретина со фотокоагулација 

 

• ХОМ3 - ЗАМЕНА НА СИЛИКОНСКО МАСЛО  

              референтна цена 82.500 денари 

 

• ХОМ4 КЕРАТОПЛАСТИКА трансплантација  

              референтна цена 201.300 денари  

                Овој пакет вклучува следни процедури: 
1. Површинска трансплантација на корнеа 
2. Трансплантација по полна дебелина 
3. Реоперација кератопластика, втора процедура 
4. Реоперација кератопластика, трета или последователна процедура 

 

• ХОМ5 KЕРАТОПРОТЕЗА  

              референтна цена 90.000 денари  

              Овој пакет вклучува следни процедури: 
1. Вградување на кератопротеза 
2. Отстранување на кератопротеза 
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Покрај овие 5 хируршки пакети на услуги, во горенаведените болници може да се изведува и 

ДСГ здравствена услуга за катаракта: 

 

• C16B Процедури на леќата истиот ден,  

              референтна цена 30.950 денари  

                Оваа услуга вклучува следни процедури: 
1. Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација и аспирација на катаракта со 

вградување на флексибилна вештачка интраокуларна леќа 
1. Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка факофрагментација и аспирација на 

катаракта со вградување на флексибилна вештачка интраокуларна леќа 
 

 


