Správa o činnosti Výboru VRS SOS za obdobie 2010-2013
Za výbor VRS predkladá Dr. Marta Ondrejková, PhD – členka výboru.
Vo voľbách do sekcie boli do výboru sekcie zvolení: prof. Strmeň, prim. Štubňa, prim. Ondrejková, Dr.
Čerman a Dr. Hlôška. Výbor za uplynulé obdobie nevykazoval žiadnu činnosť. VRS nemá svoj vlastný
účet, preto nepredkladáme ani správu o hospodárení sekcie. Napriek tomu je VRS životaschopná, ako
jedna z mála (popri sekcii ambulantných oftalmológov) vyvíja pravidelnú činnosť. Od roku 2010
každý rok usporiadavame vedecké pracovné dni VRS.
Na 1. stretnutí sa 18.-19.6. 2010 v hoteli Kaskády – Sielnica, stretlo 41 účastníkov. Celkove boli 4
bloky tematicky zamerané na:
1.
2.
3.
4.

Diabetická retinopatia- nové trendy liečby
Venózne oklúzie
Chirugia makuly
Anti VEGF v liečbe očných ochorení
Súčasťou vedeckých pracovnýh dní bol aj kurz vyšetrovanie NCKZO na EDTRS optotypoch

2. stretnutie sa konalo 10.-11.6. 2011 v hoteli Kaskády – Sielnica. Zúčastnilo sa 59 účastníkov.
Prínosom bola aj účasť kolegov z Českej republiky a z Talianska. Jednotlivé bloky boli zamerané na
oblasti:
1. Vitreoretinálna chirurgia (okrúhly stôl)
2. Najnovšie trendy v liečbe venóznych oklúzií (okrúhly stôl)
3. Anti VEGF v liečbe VPMD a DEM (okrúhly stôl)
V rámci podujatia sa uskutočnili aj interaktívne kurzy vyšetrovania na EDTRS optotypoch, kurz
FAG a kurz OCT.
Vedecké pracovné dni sa po tretíkrát konali v KD Palace na Sliači 8.-9. 6.2012. Zúčastnilo sa ho 91
účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky. Program dní bol rozdelený do 2 väčších blokov:
1. Centrálna serózna chorioretinopatia
2. Chirurgia makuly
V úvodný deň sa konali kurzy FAG a OCT. Počas celých vedeckých pracovných dní bola daná
možnosť tréninge na simulátore chirurgie zadného segmentu.
Ďalšie vedecké pracovné dni sa konali 31.5.-1.6.2013 v KD Palace na Sliači. Celkovo sa zúčastnilo 102
účastníkov. Program bol rozdelený na 2 väčšie bloky:
1. Retinoptia nedonosených detí
2. Nádory oka
Súčasťou podujatia bol aj Wet lab zameraný na PPV a intravitreálne aplikácie, kurz
diagnostiky a liečby ROP, grantové vzdelávcaie sympózium (fy Novartis) zamerané na anti
VEGF liečbu – podstata a stratégie, a minisympózium fy Alcon.
Všetky vedecké pracovné dni sa mohli uskutočniť len s podporou firiem, ktorým aj touto cestou
vyslovujem poďakovanie: Novartis, Zeiss, Alcon, Oftal a OZ očného centra Oftal. Vďaka patrí aj
organizátorom – kolektívu okolo prednostky Dr. Ondrejkovej a prim. Dr. Gajdošovej. Poďakovať sa
treba aj všetkým aktívnym prednášojúcim, diskutérom a samozrejme aj Vám všetkým, ktorí sa
vedeckých pracovných dní VRS SOS. Veríme, že v konaní vedeckých pracovných dni budeme aj
v budúcnosti úspešne pokračovať.

Ďalšou úlohou, ktorá je pred nami, je konanie volieb do výboru VRS SOS. Terajšiemu výboru končí
funkčné obdobie, preto je potrebné zvoliť nový výbor. Voliť budeme 5 členov výboru, tí si spomedzi
seba zvolia predsedu sekcie. Konaniu volieb je venovaný ďalší bod programu. Do nového výboru
doporučujeme zvoliť kolegyne a kolegov, ktorí budú mať záujem aktívne v sekcii pracovať. Nebude to
len usporiadanie vedeckých pracovných dní, ale fungovať by mal aj ako poradný orgán hlavného
obdorníka v otázkach týkajúcich sa organizácie, liečby a diagnostiky ochorení zadného očného
segmentu. Na základe skúseností si dovoľujeme doporučiť nasledovných členov VRS: prim. Jančo,
Doc. Furdová, prim. Gajdošová, Dr. Hlôška, predn. Ondrejková.

