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Od roku 2009 organizujeme Vedecké pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej
oftalmologickej spoločnosti.
Už prvé Vedecké pracovné dni mali štruktúru, ktorú zachovávame a rozvíjame dodnes. Odborný
program máva tradične tri časti: chirurgickú, nechirurgickú a kurzy. Počas našich stretnutí sme
v nechirurgickej sekcii riešili hlavne aktuálne otázky rozvíjajúcej sa Anti VEGF liečby a boli to neraz
búrlivé diskusie o diagnostike, liečbe, indikáciách, režime a menežmente liečby. Aj vďaka týmto
diskusiám sa nám podarilo na Slovensku zaistiť veľmi dobrú dostupnosť a veľmi dobré výsledky
Anti VEGF liečby. V tejto oblasti sa nám podarilo realizovať aj niekoľko projektov, z ktorých
spomenieme aspoň Register Anti VEGF liečby a Reading centrum. Postupne sme sa venovali aj
všetkým ostatným témam ochorení zadného segmentu oka a pozývali sme špecialistov z rôznych
oblastí, čím sme zlepšili informovanosť o súčasných možnostiach diagnostiky a liečby všetkých
ochorení zadného segmentu oka. Z iniciatívy VRS bola s pomocou Brnenskej kliniky obnovená
liečba chronickej centrálnej seróznej chorioretinopatie CSCH pomocou fotodynamickej terapie PDT.
V chirurgickej sekcii sme zaznamenali obrovský progres v technických možnostiach PPV, ktorá
neustále posúva hranice efektívnosti, bezpečnosti, časovej náročnosti a úspešnosti PPV. Otvárajú
sa nové možnosti 3D vizualizácie vnútroočných operácií. Posledných 10 rokov sme sa venovali
novým postupom a možnostiam hlavne chirurgie makuly, prínosu Anti VEGF v chirurgii PDR,
menežmentu akútnych stavov ako trauma, endoftalmitída, či amócia sietnice, ale aj iným
aktuálnym chirurgickým témam.
Treťou časťou našich stretnutí bolo organizovanie kurzov podľa aktuálnej potreby a neskôr aj wet
labov, z ktorých sa od roku 2013 vyvinula Škola mikrochirurgie oka, ktorú sme tento rok
organizovali po prvý krát ako samostatné podujatie.
Stále väčší priestor venujeme mladým oftalmológom. Komorné prostredie a priateľská atmosféra
sú vhodným prostredím na získavanie prvých skúseností so samostatnou vedeckou prácou a jej
prezentovaním. Na škole mikrochirurgie oka ich učíme nielen ako operovať, ale aj ako sa eticky
k pacientom i sebe navzájom správať. Ako formulovať svoj názor, myslieť a konať v súvislostiach
a ako svoje skúsenosti ďalej odovzdávať. Našim cieľom je pripraviť mladú generáciu na prevzatie
štafety zodpovednej starostlivosti o budúci rozvoj oftalmológie.

