Kedves Kollégák!
Mellékelten megküldöm a Magyar Szemorvostársaság Retina Szekció kongresszusának
programját és a programok folyamatábráját.
A program egy részében a kongresszus két szekcióban – előadások/kurzusok – folytatja
munkáját. A megfelelő számú férőhely biztosítása érdekében kérem, a kongresszus
honlapján jelezze, hogy inkább az előadást szeretné meghallgatni, vagy a kurzuson
szeretne részt venni. (www.kmcongress.com/retina2007.php)
December 1-én szombaton, a Reggeli a szakértőkkel szekcióban reggelizés közben
aktuális témákról folytathatnak kötetlen beszélgetést. A reggeli kapcsán olyan témák is
terítékre kerülhetnek, amelyekről sokirányú tapasztalat hiányában vagy éppen a törvényi
szabályozás hiányosságai miatt más fórumon nem beszélgethetünk. A beszélgetés során
olyan kérdésekről is érdeklődhetünk, amelyeket nagy nyilvánosság előtt nem lehet
feltenni, saját, megoldatlan eseteinkről konzultálhatunk nagy gyakorlatú specialistákkal.
Kérem, november 26-ig jelezzék, részt kívánnak-e venni a közös reggelin, és tudassák,
hogy melyik retina specialistával és milyen témában szeretnének eszmét cserélni. A
kívánságokat lehetőség szerint teljesítjük.
A vitrectomiás számítógépes szimulátor kipróbálására az Alcon Hungária Kft standján
lehet jelentkezni. A két készülékkel egyszerre két kolléga dolgozhat. A program
elsajátítása időigényes, ezért csak korlátozott számú jelentkezőt tudunk fogadni. A
számítógépes szimulátorral szerzett tapasztalatokról a programban előadást is hallhatunk.
Közreműködésük nagyban segíti a szervezőbizottság munkáját.
Üdvözlettel:
Dr. Milibák Tibor
a Retina Szekció elnöke
U.I. Néhány javaslat a reggeli témákhoz. (Jobb lenne, ha az érdeklődőket leginkább
izgató témák kerülnének terítékre.)
 Vitrectomiás rezsiköltségek és műszerek visszaforgatása.
 PFCL használatának indikációi.
 Műtét közben használt intravitrealis gyógyszerek (antibiotikum, steroid.VEGF
gátlók)
 Intravitreális injekciók – műtő vagy „tiszta szoba”
 Egyszer használatos, többször használatos – melyik műszer a jobb?
 Diabeteses maculopathia – laser, intravitreális injekció, műtét?
 Vitreomacularis tractiós syndroma diagnózisa, műtéti kezelése
 Szemfenéki laser kezelés gyakorlata: panretinalis kezelés, perifériás szakadások
kezelése



Vitreoretinális beavatkozások érzéstelenítése – hogyan tegyük kellemesebbé a
beteg számára a beavatkozást.
 Intravitreális szupplementáció vitreoretinális műtétek során
 Intravitreális tamponádok: inkább gázt vagy szilikonolajat
 Kézzel vagy géppel: a szilikonolaj feltöltés műtéti technikája
 23, 25 G a mindennapi gyakorlatban
 Mikor korlátozzuk betegeink fizikai aktivitását? (hajolás, emelés, mosakodás)
 A fluorescein angiográfia mindennapi gyakorlata – mire figyeljünk?
 Komplikációk és ellátásuk vitrectomia során
 Tényleg el kell felejteni a bedomborító műtétet?
 Hogyan találjuk meg a szakadást? A retina leválás diagnosztikája
 Antibiotikum profilakszis vitreoretinális műtétek során
 Szimulátor – milyen élmény valós gyakorlattal a hátunk mögött szimulátorral
gyakorolni?
……………….

