Vail Vitrectomy- Najbardziej prestiżowy kongres Retinologiczny na Świecie
W dniach 16-20 marca 2013 odbył się kongres Vail Vitrectomy. Jest to jeden z najbardziej
prestiżowych, ale i zarazem najbardziej kontrowersyjnych kongresów okulistycznych na
świecie. W kongresie mogą brać udział tylko te osoby, które uzyskały imienne zaproszenie.
W pierwszych latach zaproszenie było wysyłane przez twórcę witrektomii Roberta
Machemera, natomiast po jego przejściu na emeryturę zaproszenia są wysyłane przez grupę
powołanych ekspertów, do których w tym roku należą: Tarek Hassan (prezydent
Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych; ASRS), Michel Farah, William
Aylward, Kirk Packo, Fumio Shiraga, Sherif Sheta, Allen Ho oraz Cynthia Toth. Na
kongresie przedstawiane są jednie najbardziej nowatorskie prace z dziedziny chirurgii
witreoretinalnej. Zaproszenie prelegenci mają za zadanie przedstawić pracę, która nigdy
wcześniej nie była ani prezentowana, ani opublikowana. Dodatkowo streszczenia zjazdowe
nie ukazują się ani w formie drukowanej ani w internecie. Tak więc specjaliści, którzy mieli
zaszczyt uczestniczyć w kongresie są pierwszymi na świecie, którzy nie tylko przedstawiają,
ale i wysłuchują danych referatów.
W tym roku po raz pierwszy w historii Polak, Profesor Jerzy Nawrocki został zaproszony do
przedstawienia swojego referatu na tym prestiżowym kongresie. Pan Profesor Przedstawiał
najnowsze dane dotyczące opracowanej przez siebie techniki odwróconego płatka w leczeniu
otworów plamki. Szczegółowy opis tej techniki został już przyjęty przez środowisko naukowe
jako metoda z wyboru leczenia otworów w plamce IV stopnia po ukazaniu się pracy na ten
temat w prestiżowym czasopiśmie Ophthalmology w 2010 roku. Na kongresie Vail
Vitrectomy Profesor Nawrocki został zaproszony do przedstawienia nowych wskazań do
zastosowania tej techniki, jakim są otwory w plamce w przebiegu wysokiej
krótkowzroczności. Profesor Nawrocki omawiał również sposoby radzenia sobie z otworami
w plamce, których nie udało się zamknąć podczas pierwszej operacji. Dodatkowo pokazywał

technikę tzw. „Skroniowego Odwróconego Płatka ILM” i porównywał wyniki uzyskane za
pomocą tej metody z wynikami uzyskanymi podczas standardowej operacji „odwróconego
płatka ILM”.
Wśród grupy zaproszonych gości nie zabrakło również doskonele znanych polskim okulistom
członków EVRS (Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo- Siatkówkowego), którego
prezydentem jest aktualnie Profesor Nawrocki. Klaus Lucke miał wykład na temat
witreoretinalnej chirurgii refrakcyjnej. Ferenc Kuhn mówił o roli profilaktycznej
chorioretinektomii w chirurgii witreoretinalnej, Cesare Forlini pokazywał witrektomię 27-g.
Po każdym wykładzie następowała, najczęściej burzliwa i ciekawa, dyskusja. W dyskusji
wielokrotnie był podkreślany wkład Towarzystwa EVRS w rozwój nowoczesnej retinologii
poprzez prowadzone przez to Towarzystwo wieloośrodkowych badań. Do tej pory EVRS RD
Study (badanie EVRS na temat odwarstwień siatkówki), które ukazało się drukiem w formie
dwóch artykułów w czasopiśmie Ophthalmology, jest największym badaniem omawiającym
wyniki leczenia odwarstwień siatkówki. EVRS ME Study (badanie EVRS na temat obrzęków
plamki), zmieniło całkowicie paradygmat myślenia na temat obrzęków plamki i wykazało, że
witrektomia z usunięciem błony granicznej wewnętrznej jest techniką zapewniającą
największą długoterminową poprawę ostrości wzroku ze wszystkich znanych metod leczenia.
Pan Profesor Nawrocki zaprosił innych prelegentów do wzięcia udziału w tegorocznym
badaniu EVRS MH Study (badanie na temat otworów plamki). Wszyscy chętni do wzięcia
udziału w badaniu mogą zgłaszać swoje przypadki na stronie internetowej www.evrs.eu.
Na kongresie nie mogło oczywiście zabraknąć części nieoficjalnej. Vail jest chyba najbardziej
znanym ośrodkiem narciarskim w Stanach Zjednoczonych, tak więc na kongresie nie mogło
zabraknąć zawodów w jeździe na nartach, w którym wzięli udział najwięksi specjaliści
chirurgii szklistkowo- siatkówkowej. Każdego dnia po rannej sesji wykładów (od 6-10 rano)

był czas wolny, w którym można było odprężyć się na stoku. Po południu rozpoczynały się
kolejne pasjonujące wykłady, natomiast wieczorami można było spędzić miło czas
rozmawiając w czasie kolacji z innymi prelegentami.
Życzymy Panu Profesorowi otrzymania zaproszenia na kolejny kongres Vail Vitrectomy,
który odbędzie się za kilka lat.

