
Zpráva o účasti na 11. EGS European Residents Glaucoma Course 
pořádaném v Ženevě, 2016 
 
V úvodu bych velmi ráda poděkovala prezidentce ČGS paní doktorce Martě Karhanové 
Ph.D.,FEBO za možnost a zprostředkování účasti na tomto glaukomovém kurzu pro 
začínající mladé oftalmology. 

 

V lednu letošnho roku jsem měla možnost účastnit se dvoudenního rezidenčního 
glaukomového kurzu v Ženevě i se svou kolegyní z oční kliniky. 
  
Kurz byl pořádán v posluchárnách lékařské fakulty v centru Ženevy. 
Po úvodní registraci byl kurz veden fomou přednášek povětšinou v blocích několika 
krátkých prezentací, rozdělených do ranního a odpoledního bloku. Každý z přednášejích 
patřil mezi uznávané odborníky ve svém oboru. Každy účastník byl v úvodu kurzu 
rozdělen do skupiny. Jednotlivé skupiny mezi sebou navzájem soutěžili. Po každé 
prezentaci následoval znalostní test zhruba 8-10 otázek, které si vždy připravil sám 
přednášející. Test byl ve formě multiple choice a každý účastník si tak mohl ihned po 
každé z přednášek ověřit, zda danné problematice správně porozuměl. Tato forma zpětné 
vazby se mi velmi líbila a je zajisté velmi rychlou a užitečnou formou zpětné vazby. Každý 
absolvent kurzu navíc získal i několik oftalmologických publikací. 
 
Poslední den kurzu byl zakončen několika praktickými semináři - workshopy, na kterých 
jsme si mohli vyzkoušet některé z nových metod diagnostiky, včetně novinek z OCT. Za 
velmi přínosný považuji také workshop v laboratoři, kde si mohl vyzkoušet každý absolvent 
kurzu provést filtrující operaci na zvířecím modelu. 
Pro mne, jako pro mladého oftalmologa, je každá taková to příležitost, jak získat a doplnit 
si i své praktické dovednosti, velmi cenná pro můj další profesní rozvoj. 
 
Z mého pohledu byl kurz velmi dobře zorganizován, jak po stránce odborné, tak i po 
stránce společenské. Během společenského večera jsem měla možnost navázat kontakty 
s kolegy z jiných evropských zemí a podělit se tak o zkušenosti začínajích mladých 
oftalmologů. Věřím, že i v budoucnu zůstaneme v kontaktu, a budeme i nadále sdílet nové 
poznatky mezi pracovišti. 

 
Závěrem bych ještě jednou velmi ráda poděkovala České glaukomové společnosti za 
finanční podporu. 
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