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V konferencja naukowo-szkoleniowa 

‘OKULISTYKA w PRAKTYCE’ 

Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz 

 

PROGRAM 
 

 Kursy 

05.04.2019 r. 

 

16.00 - 17.25  

Chirurgia rekonstrukcyjna aparatu ochronnego oka. 

Dr n. med. Radosław Różycki / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w 
Warszawie  

Celem kursu jest przedstawienie metod postępowania w przypadkach niedomykalności 
powiek, entropionu, ektropionu, retrakcji, nowotworów, kurczu, blizn pourazowych i innych 
chorób powiek. Na podstawie przypadków klinicznych razem z uczestnikami kursu 
będziemy dyskutować, analizować i uczyć się właściwego postępowania terapeutycznego. 
Atutem kursu będzie przedstawienie algorytmów diagnostycznych pomagających w 
prawidłowej kwalifikacji pacjentów do konkretnej metody chirurgicznej. 

 

17.40 - 19.05 

Choroby infekcyjne rogówki - diagnostyka i leczenie. 

Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski / Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach; WSS nr 5, Centrum Urazowe w Sosnowcu   

Zapalenia rogówki z uwagi na złożoną etiologię to wciąż, mimo zaleceń profilaktycznych, 
ogromny problem terapeutyczny. Pod uwagę należy wziąć również zapalenie o podłożu 
nieinfekcyjnym, które w trakcie diagnostyki różnicowej musi zostać wykluczone. Atutem 
kursu będzie przedstawienie aktualnego postępowania oraz wytycznych co do wyboru drogi 
terapeutycznej opartych na postępach w mikrobiologii i danych epidemiologicznych. 
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Konferencja 

06.04.2019 r. 

 

9.00      rejestracja uczestników i kawa na dzień dobry  

9.55      otwarcie konferencji 

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w 
Bydgoszczy 

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum 
UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w 
Bydgoszczy 

10.00 - 10.20  

Zmiany skórne okolicy powiek a możliwości terapeutyczne dermatologa. 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska / Katedra Kosmetologii i Dermatologii 
Estetycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 

Zmiany skórne wokół oczu są częstym problemem diagnostycznym i leczniczym a właściwe 
postępowanie wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. Skóra okolicy powiek ma zupełnie inną 
specyfikę. Jest cienka, posiada mniejszą ilość włókien kolagenowych i elastynowych oraz 
gruczołów łojowych w wyniku czego dochodzi w tym obszarze do zmniejszenia bądź braku 
płaszcza lipidowego. Z kolei bogata jest w mastocyty, a intensywne ruchy (około 10 tysięcy 
mrugnięć dziennie) sprzyjają zarówno pojawianiu się zmarszczek, cieni pod oczami, 
obrzęków, jak i występowaniu dermatoz w tej okolicy. Leczenie zmian w tym obszarze 
łączone jest często z różnymi zabiegami z zakresu dermatologii estetycznej takimi jak: 
toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, nici PDO i laseroterapia.   

10.20 - 10.40  

Otwory w plamce - kiedy operować, jakich wyników możemy się spodziewać.  

Prof. dr hab n. med. Grażyna Malukiewicz / Katedra i Klinika Chorób Oczu, 
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy  

Od czasu zapoczątkowania chirurgii plamki wprowadzano wiele modyfikacji leczenia 
operacyjnego, takich jak peeling ILM, zastosowanie barwników oraz technik 
mikrochirurgicznych. Jednak nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. Wyniki 
anatomiczne poprawiły się, ale czynnościowe pozostają wątpliwe, szczególnie w 
przypadkach otworów o dużej średnicy. Brano pod uwagę różne czynniki prognostyczne po 
chirurgii plamki: przedoperacyjną ostrość wzroku, czas trwania, średnicę otworu, indeks wg 
Kusuhary: (MHI, stosunek wysokości do średnicy podstawy otworu). Podnosi się także 
znaczenie mechanicznych i subklinicznych uszkodzeń warstwy włókien nerwowych podczas 
chirurgii, toksyczność barwników oraz kształt zamknięcia otworu. Niezwykle istotny okazuje 
się również stan mikrostrukturalny siatkówki w okolicy plamki. Największe znaczenie ma 
ELM i strefa elipsoidalna. 
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10.40 - 11.00  

Pacjent z wysiękową postacią AMD w programie lekowym - okiem eksperta 
kwalifikującego do leczenia.  

Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu  

Postać wysiękowa starczego zwyrodnienia plamki jest chorobą bardzo zróżnicowaną 
morfologicznie. Przebyte leczenie oraz czas trwania makulopatii w istotnym stopniu 
wpływają na obraz przedmiotowy, ostrość wzroku oraz rokowanie co do poprawy ostrości 
wzroku. Od 2015 roku istnieje możliwość prowadzenia terapii w ramach programu 
lekowego. Leczenie dedykowane jest pacjentom dobrze rokującym co do poprawy ostrości 
wzroku. Stąd ściśle narzucone przez NFZ kryteria kwalifikacji. W czasie prezentacji 
przedstawione zostaną na przykładach klinicznych kluczowe elementy obrazu chorobowego, 
które decydują o włączeniu pacjenta do leczenia w ramach programu lekowego. 

11.00 - 11.15  

Sztuczna inteligencja - przyszłość, która nadeszła.  

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum 
UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w 
Bydgoszczy    

Celem wykładu jest przedstawienie najnowszej i prawdopodobnie największej rewolucji w 
historii ludzkości jaką jest sztuczna inteligencja. Jej praktyczne wykorzystanie zmieni świat 
w najbliżej przyszłości i odmieni oblicze medycyny. W drugiej połowie obecnej dekady 
obserwujemy gwałtowny rozwój badań nad sztuczną inteligencją w medycynie oraz ogromny 
wzrost środków finansowych przeznaczanych przez największe korporacje i instytucje 
naukowe na jej rozwój. Idealnym polem, od którego zacznie się zmiana są diagnostyczne 
badania obrazowe stosowane w okulistyce. Nie jest to proces, który będzie dokonywał się w 
przyszłości. Rewolucja właśnie się rozpoczyna…    

11.15 - 11.20  

Zastosowanie intensywnych pulsów światła (IPL) w leczeniu przewlekłego 
zapalenia brzegów powiek - część 1.  

Dr n. med. Radosław Różycki / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w 
Warszawie  

Celem wystąpienie jest przedstawienie zastosowania światła pulsacyjnego (IPL) u pacjentów 
z przewlekłym zapaleniem brzegów powiek oraz zapoznanie słuchaczy z algorytmem 
kwalifikacji i protokołem zabiegowym na podstawie przeglądu literatury. Stosując metodę 
IPL autor we własnym materiale uzyskał subiektywną redukcję odczuwanych objawów u 
wszystkich pacjentów. Również wynik BUT uległ poprawie, a barwienie powierzchni gałki 
ocznej oraz przekrwienia brzegów powieki zmniejszyło się. Uzyskano także poprawę jakości 
meibum. Z kolei test Schirmera nie zmienił się. Metoda IPL jest nową, bezpieczną, prostą i 
skuteczną metodą, która dodatkowo uzupełnia dotychczasowe postępowanie terapeutyczne 
u pacjentów z przewlekłym zapaleniem brzegów powiek. 
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11.20 - 11.25 dyskusja  

 

11.25 - 12.00 przerwa kawowa  

 

12.00- 12.10 

Wykonanie zabiegu IPL z transmisją na salę konferencyjną - część 2.  

Dr n. med. Radosław Różycki / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w 
Warszawie  

Przeprowadzimy zabieg IPL z transmisją na salę konferencyjną. Zaprezentujemy protokół 
badania oraz zrelacjonujemy odczucia pacjenta. W sali wystawienniczej wykonamy na 
urządzeniu Antares badania przedstawiające analizę filmu łzowego u naszego pacjenta przed 
i po zabiegu. 

12.10 - 12.40  

Opadnięcie powieki - niedoceniany problem! 

Dr n. med. Radosław Różycki / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w 
Warszawie  

Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na pacjentów z opadaniem powiek górnych. Niskie 
ustawienie powiek skutkuje wyrównawczym ustawianiem głowy, ograniczeniem pola 
widzenia, "smutnym" wyglądem twarzy i trudnościami we właściwej ocenie innych chorób 
oczu. Leczenie chirurgiczne nie jest trudne. Prawidłowa kwalifikacja pacjenta do 
odpowiedniego typu zabiegu przynosi w 90% przypadków bardzo dobre efekty zarówno 
funkcjonalne jak i estetyczne. 

12.40 - 13.10 

Co tkwi w nabłonku rogówki, czyli jak powiązać obraz z lampy szczelinowej i 
urządzeń diagnostycznych.  

Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski / Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach; WSS nr 5, Centrum Urazowe w Sosnowcu 

Zaburzenia dotykające nabłonka rogówki powstają wskutek działania czynników 
genetycznych, urazów, zapaleń, noszenia soczewek kontaktowych lub mają swe jatrogenne 
przyczyny. Różne są ich manifestacje i konsekwencje dla powierzchni oka. Oceniając i 
planując leczenie nie kierujemy się wyłącznie obrazem w lampie szczelinowej, ale całym 
szeregiem metod diagnostycznych. To topografia, OCT, mikroskopia konfokalna, barwienia 
nabłonka i rzadko cytologia impresyjna. Zakres możliwości diagnostycznych, a potem 
terapeutycznych jest szeroki. Pytanie brzmi: co wybrać i jak ukierunkować diagnostykę, żeby 
szybko przejść do skutecznej terapii? Czy istnieje schemat wyboru właściwej drogi, który jest 
kluczowy dla osiągnięcia sukcesu końcowego?    
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13.10 - 13.35  

Co wiemy nowego o diagnostyce i leczeniu małych zmian melanocytarnych 
naczyniówki w 2019 roku? 

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu 

W świetle ostatnich osiągnięć biologii i genetyki molekularnej wiadomo, że dla poprawy 
rokowania w czerniaku naczyniówki kluczowa jest wczesna identyfikacja małych zmian oraz 
szybkie wdrożenie leczenia. Trudno jest określić graniczną wielkość podstawy znamienia, po 
przekroczeniu której możliwe jest wytworzenie przerzutów odległych, ale na podstawie 
badań wieloośrodkowych wydaje się, że może nią być 3 mm. Ponadto rozwój nowoczesnych 
technik obrazowania pozwala identyfikować coraz więcej cech ryzyka transformacji 
niewielkich zmian melanocytarnych, co w obserwacji długofalowej modyfikuje nieco 
pierwotną klasyfikację wg Shields z 1995 roku. 

 

13.35 - 13.40 dyskusja  

 

13.40 - 14.40 obiad 

 

14.40 - 15.00  

Leczenie proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej - panfotokoagulacja laserowa 
czy iniekcje doszklistkowe?  

Dr n. med. Maciej Gawęcki / Poradnia Okulistyczna "Dobry Wzrok" w Gdańsku; 
Oddział Okulistyczny, Szpital Specjalistyczny w Chojnicach 

Laseroterapia siatkówki przez kilkadziesiąt lat była podstawowym sposobem leczenia 
proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej (PDR).  Ostatnie lata przyniosły jednak alternatywne 
formy leczenia, takie jak iniekcje anty-VEGF lub panfotokoagulację za pomocą lasera 
mikropulsowego. W trakcie prezentacji autor przedstawi aktualne wyniki dużych badań 
klinicznych porównujących klasyczną panfotokoagulację laserową siatkówki z terapią anty-
VEGF (Protocol S grupy DRCRnet, Clarity, Proteus). Dodatkowo przedstawione zostaną 
pierwsze prace nad zastosowaniem laseroterapii mikropulsowej w leczeniu retinopatii 
proliferacyjnej. 

15.00 - 15.30  

Czy te oczy naprawdę wymagają skierowania do programu lekowego AMD?  

Dr n. med. Jan Kucharczuk / X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy 

Od 1 listopada 2015 roku istnieje możliwość leczenia pacjentów z wysiękową postacią 
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w ramach programu lekowego. 
Nierzadko w trakcie kwalifikacji pacjentów kierowanych do naszego ośrodka zastanawiamy 
się czy jest to wysiękowe AMD czy jednak mamy do czynienia z inną chorobą. Zawsze 
pamiętamy, że stwierdzenie obrzęku, płynu, krwi lub wysięku w plamce niekoniecznie jest 
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tożsame z rozpoznaniem wysiękowego AMD a obecność neowaskularyzacji naczyniówkowej 
nie jest patognomiczna dla tego rozpoznania. Celem prezentacji jest przedstawienie sytuacji 
klinicznych, które są powodem niezakwalifikowania pacjentów do programu lekowego 
wysiękowego AMD. Zostanie zwrócona uwaga na możliwości obrazowania multimodalnego, 
które niewątpliwie jest najlepszą strategią w diagnostyce chorób siatkówki. 

15.30 - 15.50 

Zwyrodnienie obwodowe siatkówki - kiedy obserwować, a kiedy zabezpieczyć 
laserem. 

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w 
Bydgoszczy 

Przyczyną przedarciowego odwarstwienia siatkówki są otwory na obwodzie siatkówki. 
Laserowe zamknięcie tych zmian jest najlepszą profilaktyką tego powikłania. Blizna 
naczyniówkowo-siatkówkowa powstała w wyniku laseroterapii ma zapobiegać 
przedostawaniu się płynu z komory ciała szklistego do przestrzeni podsiatkówkowej. 
Niekiedy trudno jest jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy laserować, a 
kiedy odstąpić od tego zabiegu. 

 


