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Štvrtok 28. apríl 2022
Registrácia od 17:00 – 20:00 hod.

Piatok 29. apríl 2022

ODBORNÝ
PROGRAM

Registrácia od 7:30 – 16:00 hod.
8:00

OTVORENIE

8:30 – 10:00 BLOK 1 					
PREDSEDNÍCTVO: VESELÝ P., TOMČÍKOVÁ D.
• Umelé vnútroočné šošovky včera a dnes			
10”
Izák M., Izáková A., Schwarz F., Hankovská L. (Izak Vision center, Banská Bystrica)
• Kedy je správny čas odoslať pacienta na zadnu lamelárnu
keratoplastiku DMEK?
Veselý P. (VESELY očná klinika, Bratislava)

10”

• Ako spomaliť progresiu myopie u detí a mladistvých? 		
Kulanga M. (Očná klinika Kulanga s.r.o., Poprad)

10”

• Súčasné trendy v liečbe keratokonusu				
Kočková E. (Očné oddelenie UNLP a UPJŠ LF, VESELY očná klinika, Košice)

10”

• Ako informovať pacienta o možnosti korekcie astigmatizmu pred
operáciou sivého zákalu						
Veselý P. (VESELY očná klinika, Bratislava)

10”

• Ako vnímajú farby najmenšie deti?				
Tomčíková D. (Klinika detskej oftalmologie LF UK a NÚDCH Bratislava)

10”

• Paretické strabizmy – kazuistika					
Dugová E. (Krajská nemocnica T. Bati a.s. Zlín)

10”

• Naša voľba mikrochirurgickej korekcie ťažkých refrakčných chýb
10”
Izák M., Izáková A., Schwarz F., Hankovská L. (Izak vision center, Banská Bystrica)
9:50

Diskusia

10:00 – 11:00 BLOK 2
PREDSEDNÍCTVO: ŠTEFANIČKOVÁ J., SCHWARZ E.
• Bestova choroba – atypická forma?				
Štetinová T. (CMO, Gagarinova 7b, Bratislava)

10”

• Umelá inteligencia pri skriningu diabetickej retinopattie
Štefaničková J. (Očná klinika UNB, Bratislava)

10”

• Diferenciálna diagnostika vekom podmienenej degenerácie makuly 10”
Máteová N. (VESELY, očná klinika, Bratislava)

• Spolupráca diagnostických očných ambulancií a aplikačných centier 10”
Schwarz E. (Očná ambulancia L@E s.r.o., Liptovský Mikuláš)
Ferková N. (Očná klinika ÚVN SNP – FN , Ružomberok)
10:45

Diskusia

11:00

Prestávka

11:30

VOĽBA NOVÉHO VÝBORU ZSOL 				

12:00 – 13:00 BLOK 3			
PREDSEDNÍCTVO: JANČO L. FERKOVÁ N.
• Zmenila pandémia COVID -19 náš prístup v chirurgii regmatogénneho
odlúpenia sietnice?						
10”
Jančo L., Kováč V. (II. Očná klinika SZU, FNsP F.E. Roosevelta, Banská Bystrica)
• Akútna makulárna neuropatia počas infekcie COVID – 19
Ferková N. (Očná klinika ÚVN SNP, Ružomberok)

10”

• Genetické aspekty diagnosiky a liečby dedičných dystrofii sietnice
Bušányová B. (Klinika detskej oftalmologie LF UK a NÚDCH Bratislava)

15”

12:35

Diskusia

13:00

OBED

14:00 – 14:50 BLOK 4		
PREDSEDNÍCTVO: KRÁSNIK V., KULANGA M.
• Nová verzia portálu ocnekvapky.sk				
Kulanga M. (Očná klinika Kulanga s.r.o., Poprad)

10”

• Ako liečiť dysfunkciu meibomových žliaz?			
Kulanga M. (Očná klinika Kulanga s.r.o., Poprad)
prednáška je podporovaná spoločnosťou Fidia Pharma Slovakia s.r.o.

10”

• Glaukóm a ochorenie povrchu oka: dvojnásobný problém
Bláhová M. (VESELY, očná klinika – Bratislava)

10”

• Moderný pohľad na liečbu syndrómu suchého oka		
Kopálová K., Siska V. (Excimer očné laserové centrum, Bratislava)

10”

14:40

Diskusia

14:50 – 15:30 BLOK 5 				
• Možnosti použitia amniovej membrány u epibulbárnych tumorov
10”
Furdová A., Veselý P., Plesníková P., Lysková D., Koller J.
(Očná klinika LF UK a UNB, VESELY očná klinika, Klinika popálenín a rekonštrukčnej
chirurgie, Bratislava)
• Aplikácia amniovej membrány v rámci chirurgického riešenia
bazocelulárneho karcinómu mihalnice				
10”
Furdová A., Lysková D., Plesníková P., Veselý P. (Očná klinika LF UK a UNB, Bratislava,
VESELY očná klinika, Bratislava)
• Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov (2022)
Rybář J., Smetánka A., Sekáč J., Furdová A., Veselý P. (Strojnícka fakulta STU,
Bratislava, Očná klinika LF UK a UNB, VESELY očná klinika)
15:20

10”

Diskusia

15:30
• Aktuálne právne otázky z pohľadu ambulantného lekára
JUDr. Dáša Hlavatá (advokát, Bratislava)
15:40

10”

Diskusia

15:50
• Čo je nové v revízii oftalmologických výkonov			
Krištofovičová A. (Očná ambulancia, Hlohovec)
16:00

10”

Diskusia

Sobota 30. apríl 2022
Registrácia od 8:00 – 13:00 hod.
9:00 – 11:00 BLOK 6 				
PREDSEDNÍCTVO : FURDOVÁ A., DEMKOVÁ L.
• Traumatológia v oftalmológii					
Kolář P. (Očná klinka SZU a UN Bratislava)
9:20

Diskusia

20”

• OCT diagnostika glaukómu. Ako na to?				
Schwarz E. (Očná ambulancia L@E s.r.o. Liptovský Mikuláš)

15”

• Mikropulzný cyklodiodový laser – prvé skúsenosti		
Sekáč J., Ferková SL. (Očná klinika LF UK a UNB Bratislava)

15”

• Generikum nie je originál					
Majtánová N., Krišková P., Keri P. (Očná klinika SZU a UN Bratislava)
prednáška je podporovaná spoločnosťou Santen

15”

10:15

Diskusia

• Prejavy starnutia na mihalniciach a ich operačné riešenie
Ilavska M ., Ilavský T. (Medilux –očné centrum , Galanta)
10:45

15”

Diskusia

11:00 – 12:00 BLOK 7 			
• Nové lieky v klinickej praxi alebo dva problémy v jednom
Schwarz E. (Očná ambulancia L@E s.r.o., Liptovský Mikuláš)

15”

• Vývoj xenotransplantátov odvodených z nádorov uveálneho melanómu
Demková L., Horváthová Kajabová V., Šoltýsová A., Smolková B., Babál P., Furdová A.,
15”
(SAV, PF UK, Ústav patológie LF UK a UNB, Očná klinika, Ružinov, Bratislava)
• Postup očného lekára pri odosielaní onkologických pacientov na liečbu
do zahraničia							
15”
Furdová A., Veselý P., Plesníková P., Lysková D., Chorvát M., Šramka M. (Očná klinika LF
UK a UNB, VESELY očná klinika, Klinika stereotatktickej rádiochirurgie VŠZ a SP
a OÚSA, Bratislava)
11:45

Diskusia

12:00

Záver

Odborný garant: Doc. MUDr. Vladimír Krásnik, CSc.

Partneri
Bausch&Lomb Poland, s.r.o.
CMI spol. s r.o.
Santen OY o.s.
Fidia Pharma Slovakia s.r.o.
Alcon Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o.
Askin & Co, s.r.o.
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Castor Slovakia s.r.o.
CooperVision Czech, s.r.o.
OCULUS & Co, spol. s r.o.
Optical Slovakia, s.r.o.
SURVEYE, s.r.o.
UNIMED PHARMA spol. s r.o.
URSAPHARM spol. s r.o.
Videris Slovensko s.r.o.
Neofyt spol. s r.o.
VESELY - Očná klinika

ABSTRAKTY

Akútna makulárna neuroretinopatia počas infekcie COVID-19
Ferková N.,:
Očná klinika ÚVN SNP - FN, Gen. M. Vesela 21, Ružomberok

Úvod
Akútna makulárna neuroretinopatia je raritné ochorenie, neistej etiológie, ktoré najčastejšie postihuje ženy v strednom veku. V prednáške uvádzame súvislosť medzi AMN
a infekciou COVID-19.
Cieľ
Cieľom prednášky je popísať kazuistiku pacientky s bilaterálnou AMN pri infekcii
COVID-19
Metodika
32-ročná pacientka s 2 dňovou anamnézou zhoršeného videnia bilaterálne prichádza na
pohotovosť očnej kliniky ÚVN RK. Symptomatika infekcie COVID-19 v trvaní 3 dni pred
nástupom vizuálnych ťažkostí.
Výsledky
Pri primárnom vyšetrení vstupná CZO bilaterálne 5/10 nekoriguje, prítomné paracentrálne skotómy viac vpravo. Pri vyšetrení očného pozadia zneostrené okraje TZN viac
vľavo, okolo fovey prítomné hnedočervené petaloidné lézie, periféria bpn. Realizované
OCT a OCTA so záverom bilaterálnej AMN pri infekcii COVID -19 s nasadením intravenóznej kortikosteroidnej terapie s prechodom na perorálnu KS liečbu a LMWH
v preventívnej dávke.
Záver
V súčasnej dobe pribúda počet zdokumentovaných očných komplikácií infekcie
COVID-19 vrátane mikrovaskulárnych príhod.
Kľúčové slová: akútna makulárna neuroretinopatia, COVID-19, OCT, OCTA

Xenotransplantáty odvodené z pacientských nádorov uveálneho
melanómu
Demková L.1, Horváthová Kajabová V.1, Soltýsová A.2,3, Smolková B.1, Babál P.4,
Furdová A.5
1. Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied,
Bratislava
2. Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
3. Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
4. Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
5. Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovensko
lucia.demkova@savba.sk

Xenotransplantáty odvodené z nádorov pacientov (PDX) si väčšinou zachovávajú hlavné
histologické a genetické vlastnosti primárneho nádoru. Patria k pokročilým modelom
v onkologickom predklinickom výskume. Používajú sa pri vývoji a testovaní liekov, na
identifikáciu klinických biomarkerov a na vytváranie personalizovanej liečebnej stratégie. Cieľom nášho projektu je vývoj PDX modelov a následné testovanie účinnosti nových
liečebných postupov.
Nádorové tkanivo získavame od pacientov s melanómom uvey liečených enukleáciou.
Po mechanickom rozrušení nádorového tkaniva suspenziu vitálnych nádorových buniek
používme na založenie 2D a 3D primokultúr. Tieto implantujeme subkutánne a intravenózne imunodeficientným SCID/bg a NSG myšiam. Proces rastu nádorov je časovo
náročný a úspešné založenie PDX závisí od viability buniek, množstva materiálu, času,
ktorý uplynie od odobratia vzorky po jej spracovanie a tiež od molekulárnych vlastností nádoru. Implantácia nádorov je úspešná hlavne vo vzorkách, ktoré pochádzajú
od pacientov so zlou prognózou. Jedným z najvýznamnejších prognostických markerov
sú špecifické prestavby chromozómov v nádoroch, predovšetkým monozómia chromozómu 3. V prípadoch, kde heterotopická subkutánna implantácia viedla ku vzniku
xenotransplantátov, sme tieto nádory po spracovaní opakovane subkutánne injektovali
experimentálnym zvieratám. Tri úspešné cykly sú dôkazom vytvorenia stabilného PDX
modelu, ktorý je možné po charakterizácii použiť na testovanie mono- alebo kombinovanej terapie. Keďže metastatický melanóm uvey je ochorenie, pre ktoré v súčasnosti
neexistuje účinná liečba, takýto prístup má mimoriadny význam práve pre pacientov
s vysokým metastatickým rizikom.
Projekt bol financovaný z projektov APVV-17-0369 a VEGA 1/0395/21.

Moderný pohľad na liečbu syndrómu suchého oka
Autor: Kopálová Kamila
Pracovisko: Excimer očné laserové centrum
Kontaktný email: kamila.kopalova@gmail.com
Spoluautor: Siska Vladimír
Pracovisko spoluautorov: Excimer očné laserové centrum
Cieľ
Cieľom prezentácie je poukázanie na najnovšie metódy v liečbe syndrómu suchého oka.
Metodika
V etiopatogenéze syndrómu suchého oka je zásadný zápalový proces
a zvýšená osmolarita, na ktoré sa cieli liečba pomocou cyklosporínu A a osmoprotektantov. V modernej liečbe sa objavujú aj prístrojové ošetrenia, ako ošetrenie pomocou nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa a intenzívneho pulzného svetla.
Záver
Syndróm suchého oka patrí medzi najčastejšie ochorenia, s ktorými sa očný lekár
stretáva vo svojej praxi. Jeho prevalencia neustále rastie a preto pochopenie patogenézy ochorenia a vývoj nových spôsobov liečby je zásadný pre zlepšenie kvality života
pacienta.
Kľúčové slová
syndróm suchého oka, cyklosporín, osmoprotektant, nízkoenergetické vysokofrekvenčné
elektrické pole, IPL

Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov (2022)
Rybář Jan 1, Smetánka Andrej 1, Sekáč Juraj 2, Furdová Alena 2, Veselý Pavol 3
1. Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
2. Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava
3. Veselý Očná klinika & Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Vybavenie v očných ambulanciách dnes tvorí rada oftalmologických prístrojov. Týmto prístrojom je potrebné zabezpečiť správnu metrologickú starostlivosť. Do praxe sa
dostávajú zmeny v podobe „nariadenia o zdravotníckych pomôckach“, ktoré vo forme
novej legislatívy pre zdravotnícke pomôcky prinášajú veľa noviniek. Ďalej sa pre metrologické zabezpečenie využíva metrologická nadväznosť, ktorá má v medicíne svoje
úskalia. Situácia v oblasti metrologickej kontroly (kalibrácií a overovania) je rôznorodá,
medicínska metrológia a jej vízie v oblasti zdravotníctva majú však potenciál aj pre
kvalitné zabezpečenie oftalmologických prístrojov v klinickej praxi s patričnou metrologickou nadväznosťou.
Napríklad zaradenie očných tonometrov medzi určené meradlá. To zabezpečí vyššiu
úroveň ochrany pacienta pri diagnostike a terapii jeho zraku. K tomu je potrebné vykonať metrologickou kontrolu s následným overením v rámci ktorého budú skúšané a
posudzované technické a metrologické charakteristiky týchto meradiel. Metrologická
kontrola pred uvedením na trh je posúdenie zhody podľa zákona o posudzovaní zhody,
nakoľko očné tonometre sú určenými výrobkami (zdravotnícke pomôcky s meracou
funkciou). Tieto pomôcky sú regulované a sú teda podmienené novým regulačným rámcom s cieľom zjednotenia.
Príspevok prezentuje zmeny, ktoré prináša „nariadenie o zdravotníckych pomôckach“,
uvádza do problematiky medicínskej metrológie a predstavuje vízie Slovenska v tejto
oblasti zdravotnícko – metrologickej praxe.
Kľúčové slová: metrológia, oftalmológia, zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou
Korešpondenčný email autora: jan.rybar@stuba.sk
Poďakovanie
KEGA 023STU-4/2020 s názvom „Zavádzanie problematiky metrologického zabezpečenia zdravotníckej techniky do výučby študentov“; SjF STU; LFUK a UNB, nemocnica
Ružinov; Veselý Očná klinika.

Postup očného lekára pri odosielaní onkologických pacientov na
liečbu do zahraničia
Autori: Furdová Alena1, Veselý Pavol2, Plesníková Paulína1, Lysková Darina1,
Chorvát Martin3, Šramka Miron3
Pracoviská:
1. Klinika oftalmológie LF UK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava
2. VESELY Očná klinika, Bratislava
3. Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP a OÚSA, Bratislava

Úvod
V súčasnosti nie sú všetky liečebné modality dostupné na Slovensku. V liečbe nádorov
oka a okolitých štruktúr nie sú na Slovensku k dispozícii všetky súčasné liečebné postupy,
týkajúce sa liečby žiarením. V liečbe vnútroočných nádorov (napr. malígny melanóm
uvey) nie je možná liečba niektorými typmi fotónového žiarenia alebo protónovým žiarením. Dostupná je iba liečba jednorázovým ožiarením stereotaktickou rádiochirurgickou metódou v rámci spolupráce s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave.
Liečba brachyterapiou, liečba Leksellovým gamma nožom, frakcionovaná stereotaktická rádiochirurgia a liečba protónovým žiarením, pokiaľ to stav pacienta vyžaduje, sa
musí indikovať v zahraničí.
Cieľ
V prednáške informujeme o krokoch, ktoré musí ošetrujúci lekár urobiť v súvislosti s
odosielaním na liečbu v zahraničí. Odôvodnenie potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti v cudzine, ak nie je možné zdravotnú starostlivosť poskytnúť bez zbytočného
odkladu pri zohľadnení aktuálneho zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho
ochorenia určuje ošetrujúci lekár. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti potvrdzuje, že:
a)ochorenie nie je možné liečiť v Slovenskej republike v primeranej lehote pri zohľadnení
aktuálneho zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho ochorenia,
b) požadovaná liečba sa v Slovenskej republike nevykonáva,
c) boli vyčerpané všetky možnosti liečby v Slovenskej republike a od liečby v inom členskom štáte sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie
zhoršeniu zdravotného stavu poistenca,
d) poistenec má bydlisko v inom členskom štáte a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa
začala v Slovenskej republike, v mieste bydliska, alebo
e) ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v Slovenskej republike.
Záver
Postup ošetrujúceho lekára v súčinnosti s poisťovňou pacienta je nutné koordinovať.
Uvedieme kroky, ktoré je potrebné urobiť pred odoslaním žiadosti a následne po
schválení liečby v zahraničí.

Nová verzia portálu ocnekvapky.sk
Prednášajúci: Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO
Spoluautor: Mgr. Jana Sedláková
Pracovisko: Očná klinika Kulanga, s.r.o., Športová 1397/1, 05801 Poprad
Kontakt: miroslav@kulanga.sk
Web: www.kulanga.sk

Na slovenskom trhu máme viac ako 70 produktov na suché oči a viac ako 40 produktov na liečbu glaukómu. Udržať si prehľad medzi týmito produktami je takto viac
ako nemožné. Odhliadnuc od toho, že tento trh je dynamický a neustále sa mení. Preto vznikla stránka www.ocnekvapky.sk. Má za úlohu ponúknuť najaktuálnejší zoznam
očných prípravkov na Slovensku. Začiatkom tohto roku 2022 sme spustili úplne novú
verziu tohto portálu, ktorú naživo predstavíme.
Srdce projektu tvorí webová aplikácia, ktorá zobrazuje zoznam dostupných prípravkov
podľa kategórie použitia. Momentálne sú dostupné 4 kategórie: „Pre suché oči“, „Antiglaukomatiká“, „Antibiotiká“ a „Antiinflamatoriká“. Prvá kategória je určená rovnako
laickej ako i odbornej verejnosti. Ostatné 3 kategórie obsahujú lieky na predpis a sú
určené odborníkom. Zoznamy prípravkov sú interaktívne a umožňujú vyhľadávanie a
filtrovanie podľa vlastností prípravkov. Každý prípravok má okrem toho svoju detailnú
stránku, na ktorej sú dostupné podrobnejšie informácie o produkte vrátane príbalových
letákov a oznamov o (ne)dostupnosti.
Popri webovej aplikácii na vyhľadávanie očných kvapiek, sa na stránke nachádzajú aj
odborné články určené pre rôzne kategórie zdravotníckych pracovníkov

Ako liečiť dysfunkciu meibomových žliaz?
Prednášajúci: Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO
Spoluautor: Mgr. Jana Sedláková
Pracovisko: Očná klinika Kulanga, s.r.o., Športová 1397/1, 05801 Poprad
Kontakt: miroslav@kulanga.sk
Web: www.kulanga.sk
Prednáška je sponzorovaná spoločnosťou Fidia
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Skoro 90% všetkých pacientov so suchým okom trpí aj dysfunkciou meibomových žliaz.
V slznom filme chýba najmä tuková zložka. Slzy rýchlo vysychajú a pacienti sa kvôli
narušenému zloženiu slzného filmu sťažujú na nadmerné slzenie očí. Okrem suchého
oka dochádza aj k blefaritíde a častým hordeolám.
Liečba dysfunkcie meibomových žliaz je preto kľúčová pri liečbe suchého oka. Ku konzervatívnym možnostiam patrí doplnenie stravy omega 3 mastnými kyselinami, masáž
a hygiena viečok, topická lokálna a orálna antibiotická a antiinflamatorická liečba. Predstavíme aj profesionálne možnosti ako je ambulantná masáž meibomových žliaz, rexon
eye, e-eye a lipiflow.

Ako spomaliť progresiu myopie u detí a mladistvých?
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Spoluautor: Mgr. Jana Sedláková
Pracovisko: Očná klinika Kulanga, s.r.o., Športová 1397/1, 05801 Poprad
Kontakt: miroslav@kulanga.sk
Web: www.kulanga.sk

Progresiu myopie dnes už dokážeme efektívne ovplyvniť. Avšak len v detskom a mladom
veku. Je to dokonca naša povinnosť, aby sme zabránili komplikáciám, ktoré inak pacientov čakajú z dôvodu štrukturálnych zmien dlhého myopického oka. Predstavíme liečbu
0,01% atropínom ako aj špeciálne okuliare a kontaktné šošovky na vyrovnanie myopického defokusu, ktorý sa považuje za jeden z hlavných motorov progresie myopie.

OCT diagnostika glaukómu. Ako na to?
Autor: MUDr. Eva Schwarz
Pracovisko: Očná ambulancia L@E, s.r.o. , Lipt. Mikuláš

Úvod
Spektrum diagnostických metód pri glaukómovom ochorení je široké. V posledných
rokoch s rozvojom SD OCT prístrojov je v popredí najmä diagnostika glaukómového
ochorenia pomocou vyšetrovacích protokolov SD OCT.
Kazuistika
Oboznámenie sa s jednotlivými protokolmi najčastejšie využívanými v Dg. glaukómu.
Poukázanie na správnu technika snímania a interpretáciu jednotlivých OCT scanov, vyhnutie sa falošnej potitivite alebo negativite nálezu s chybnou diagnózou glaukómového
ochorenia a následnou nesprávnou liečbou u pacientov. Rôzne kazuistiky pacientov
z ambulantnej praxe korelácia s celkovým klinickým obrazom, ostatnými vyšetrovacími
metódami.
Záver
Dôležitosť správneho vyhodnotenia OCT scanu vždy s prihliadnutím na klinický obraz,
oftalmoskopiu, vyšetrenie zorného poľa a ostatné vyšetrovacie metódy ako prevencia
chybne stanovenej diagnózy glaukómu.
Kľúčové slová: glaukóm, neglaukómové neuropatie,, SD OCT, glaukómový protokol, red
disease, green disease

Ako vnímajú farby najmenšie deti?
Autor: Tomčíková Dana
Pracovisko: Klinika detskej oftalmológie LFUK- NÚDCH Bratislava

Cieľ
Prezentácia najnovších poznatkov ohľadom vývoja centrálnej časti sietnice a farbocitu
s ohľadom na možnosti správnej zrakovej stimulácie u najmenších detí.
Materiál a metodika: Literárny prehľad
Výsledky
Farebné vnímanie sa vyvíja v stupňoch. U novorodencov je už dobre vyvinutý skotopický
systém – tyčinky. Neskôr je dieťa dichromát. Trichromázia sa objavuje okolo 3-4 roku.
Záver
U novorodencov a veľmi malých detí sa ako vhodné javia kombinácie čierno-bielych
pruhov, hračky jasných farieb, kombinácia farieb z opačnej strany spektra, kombinácia
viacerých zmyslových modalít.
Kľúčové slová: vývoj videnia, zorné pole, farbocit,

Zmenila pandémia Covid-19 náš prístup v chirurgii
regmatogénneho odlúpenia sietnice?
Jančo L., Kováč V.
II. Očná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Cieľ
Priniesť analýzu, či pandémia Covid-19 zmenila náš prístup v chirurgii regmatogénneho
odlúpenia sietnice (ROS) a zdôrazniť časový faktor v manažmente pacienta s ROS.
Materiál a metodika
V chirurgickej liečbe pristupujeme individuálne s cieľom byť úspešný s primárnou
operáciou. Pri indikácii liečby môžeme použiť techniku pneumokryoretinopexie, spektrum extrabulbárnych výkonov (plombáž alebo serkláž), pars plana vitrektómiu (PPV)
alebo kombinovaný výkon (serkláž + PPV). Prinášame retrospektívnu analýzu 291 očí
281 pacientov s primárnym nekomplikovaným ROS, ktorí boli operovaní na II. Očnej
klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici od januára 2008 do júla 2015
technikou pars plana vitrektómie.
Výsledky
V celom súbore pacientov sme dosiahli anatomickú úspešnosť primárnej operácie na
úrovni 85,2 % očí, v 1 roku po reoperáciách na úrovni 94,3 % očí, v druhom, treťom,
resp. piatom roku na úrovni 94,4 %, 96,1 %, resp. 96,0 % očí. U očí s priloženou makulou
sme na konci 5-ročného sledovacieho obdobia dosiahli priemernú NKCZO 0,84, u očí
s odlúpenou makulou len 0,34, hoci v anatomických výsledkoch neboli štatisticky významné rozdiely! Oči s odlúpením makuly do 7 dní dosiahli priemernú NKCZO na konci
sledovacieho obdobia 0,51, avšak oči s odlúpením makuly viac ako 7 dní mali NKCZO
len 0,26!
Záver
V manažmente pacienta s regmatogénnym odlúpením sietnice je absolútne dôležitý
časový faktor a pandémia Covid - 19 náš prístup k pacientovi nemení ! Za najakútnejší
stav považujeme ROS s ešte priloženou makulou, kde je ešte veľká pravdepodobnosť
zachovania dobrých zrakových funkcií. Preto je pacienta s regmatogénnym odlúpením
sietnice potrebné čo najskôr odoslať na vitreoretinálne pracovisko.
Hlavný autor: MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO, mail: ljanco@nspbb.sk

