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Светска здравствена организација уврстила је недавно диоптрију у 

категорију инвалидности, као одговор на потребе многих особа с 

диоптријом, које су се увек тако и осећале. 

 
Фото: Проф. др Никица Габрић 

Срећом, данас тај проблем може да се реши брзо, ефикасно и сигурно. Више од 

трећине људи на свету носи наочаре или сочива, а ласерско скидање диоптрије 

начин је да се тај проблем реши. Ова процедура се ради 30 година, а у међувремену 

је технологија веома напредовала, каже власник клинике „Свјетлост” офталмолог 

професор др Никица Габрић. 



„То је изузетно прецизна технологија којом се диоптрија скида безболно, сигурно и 

ефикасно, дакле нема враћања диоптрије након интервенције, осим у врло ретким 

случајевима. Сама интервенција, са припремом, траје мање од пет минута, потпуно 

је безболна, пацијент иде кући отворених очију и 10 минута након захвата види као 

раније са наочарама“, наводи др Габрић. 

Пре операције, сваки пацијент мора да прође врло детаљан преглед који траје сат и 

по до два, када се не одређује само диоптрија, него се прегледају сви делови ока, 

мери очни притисак итд, како би се стекла комплетна слика. Том захвату могу да 

приступе све пунолетне особе са здравом рожњачом и стабилном диоптријом, у 

распону од -10.00 до +6.00 и +/- 6.00 цилиндара астигматизма. Према речима 

професора Габрића, не оперишу се они који имају нестабилну диоптрију: 

„Кандидати за операцију су старији од 18 година, који имају најмање годину дана 

стабилну диоптрију. Они који носе наочаре могу се одмах прегледати, они који носе 

мека контактна сочива морају најмање три дана бити без њих, док особе које носе 

тврда сочива морају без њих бити најмање осам дана или онолико дана колико 

година носе та сочива“, објашњава др Габрић. 

Према његовим речима, у складу са резултатима прегледа, доноси се одлука о 

захвату. 

„Ако видимо да код некога постоје одређене промене које би указивале на индексе 

прогресије диоптрије или истањености рожњаче, таквом пацијенту се преглед 

понавља за три или шест месеци и ако тада резултати буду стабилни онда може да 

се оперише“, напомиње др Габрић.   

Врло мали број старијих од 18 година има нестабилну диоптрију и то су они који 

имају прогресивну миопију, односно кратковидост – њихово око расте у дужину иако 

су завршили раст. То је врло мали број људи, свега два, три процента, док већини 

диоприја престане да расте са 18-19 година. 

Др Габрић наглашава да је интервенција изузетно сигурна и безбедна, а такође и 

безболна, уз помоћ капи за анестезију ока. 

„До сада се оперисало више од 100 милиона људи у свету. Када један одсто њих не 

би био задовољан, било би милион тужби и то се не би могло сакрити, цео свет би 

о  томе брујао. Апсолутно не постоји бол. Постоји одређени страх који се код људи 

јавља кад су очи у питању. Изрека каже “чувај то као зеницу ока” и народна мудрост 

је увек препоручивала чување и бригу о очима, јер ми 90 одсто наших доживљаја 

примамо видом“, каже др Габрић који ласерске операције скидања диоптрије ради 

већ 20 година, а и сам је на овај начин скинуо диоптрију. 



 

 
Фото: Иванка Трамп проверила вид у клиници "Свјетлост", фото: Приватна архива 

„Професор Чупак и ја купили смо први ласер за скидање диоптрије у бившој 

Југославији. Кад је дошла нова технологија, 2006. и ја сам оперисао своје очи, тако 

да знам шта моји пацијенти доживљавају у свакој фази интервенције. Данас 

користимо још боље и напредније ласере код којих је степен сигурности и 

успешности операције подигнут на највиши ниво“, истакао је наш саговорник. 

Многе светске звезде решиле су проблем с диоптријом на тај начин, а мењу њима су 

глумачке звезде Никол Кидман, Бред Пит, Кортни Кокс, Анђелина Џоли, Брук Шилдс, 

Жулијан Мур, старлета Ким Кардашијан, позната манекенка Синди Крафорд, 

фудбалер Кристиано Роналдо... 

Међу познатима који су поверили своје очи Клиници „Свјетлост“ јесу Ивана Трамп, 

Неда Украден, Оливер Драгојевић, Тереза Кесовија, Жељко Бебек и многи други из 

јавног живота. 

Клиника „Свјетлост” недавно је почела да ради у Новом Саду. Професор Габрић је 

прву клинику основао 1998. у Загребу, а потом је проширио и у друге државе 

региона. Данас клинике „Свјетлост” постоје и у Сплиту, Бањалуци, Сарајеву, Будви, а 

уговор са њима имају и болнице у Скопљу, Приштини и Тирани. 
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