
Zpráva o kurzu : 11. Rezidetský glaukomový kurz EGS  

 

Ve dnech 17.-18.2.2017 jsem se díky grantu a podpory České glaukomové společnosti mohla 

zúčastnit spolu s dalšími třema mladými rezidentkami oftalmologie 11. Rezidetského glaukomového 

kurzu, pořádaného Evropskou glaukomovou společností, který se tento rok konal v německém městě 

Mainz.  

Kurz se konal v moderních prostorech Univerzitního zdravotníckeho centra Johannesa Guttenberga. 

Organizace s německou přesností, značení cesty od hotela k univerzitnímu centru a dodržování 

časově nabitého programu byla výborná. Program byl opravdu intenzivní, nabitý přehlednými 

sděleními, přednáškami s bohatou fotodokumentací pacientů i videami z operací.   

První den byl program tématicky zaměřen všeobecněji na postup vyšetření, efektivitu péče a 

podrobněji byli rozebrány jednotky primární a sekundární glaukom otevřeného úhlu, kongenitální 

glaukom a sekundární glaukomy.  

Po náročném prvním dnu na nás čekala společenská večera, která se konala v historických prostorech 

bývalého vinařského sklepa, s příjemnou a přátelskou atmosférou.  

Druhý den měl dvě části – dopoledne jsme byly zahlceni terapeutickými možnostmi jak lékovými tak 

chirurgickými. Odpoledne následovala praktickejší část v podobě workshopů na témata: Papila 

zrakového nervu – zde probíhal rozbor kazuistik s fotodokumentací formou diskuze v menších 

skupinkách s odborníky. Další workshop na téma Diagnóza a následné zobrazování a perimetrie, kde 

byli prezentovány nejnovější možnosti zobrazování zrakového nervu na přístroji Spectralis – OCT 

modul pro glaukom. A třetí, nejpraktickejší workshop, byl Filtrační operace – zde na nás čekala 

učebna vybavená 24 chirurgickými mikroskopmi, a pro každého základní operační instrumenty na 

trabekulektomii a prasečí oko. Tak se z nás na necelú hodinu stali oční chirurgové.  

Mezinárodní účast rezidentů, kvalitní školitelé a vstřícní přednášející vytvořili dva dny nabité pozitivní 

energii, vědeckým potenciálem a vzorů, jak dělat medicínu srdcem a využívat teoretické možnosti 

prakticky. 

 

Tímto bych chtěla poděkovat České glaukomové společnosti, za možnost zúčastnit se této vydařené 

vzdělávací akce, rozšířit si vědomosti, osobně vidět evropské glaukomové odborníky a setkat se 

s inspirativními lidmi.  

 

Přeji hodně dalších možností na rozvíjení mladých oftalmologů.  

 

MUDr. Martina Rybáriková 

Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc       


