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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 29. 10. 2019/8:00 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 
Oční specialisté na jubilejním Ústeckém oftalmologickém dni také vzpomínali 
 
Již potřicáté se sešli oční specialisté na své konferenci v Ústí nad Labem. Kromě prezentace novinek 
v oboru se tentokrát také hodně vzpomínalo. Konferenci „XXX Ústecký oftalmologický den“ uspořádala 
Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. 
s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v pátek 11. října 2019 v prostorách Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. Tématem letošního setkání, kterého se zúčastnilo na 130 odborníků z celé České 
republiky, byly právě novinky v oftalmologii. 
 
Odborným garantem konference byla přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., čestným hostem 
akce MUDr. Pavel Sušický, zakladatel tradice Ústeckého oftalmologického dne a primář Očního oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v letech 1993 – 2005. Účastníky konference pozdravil i MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
 
„Probíhaly krajské semináře a jejich tradice by se měla zachovat, říkali jsme si s přáteli doktorkou 
Procházkovou, Závorkovou a dalšími. Chtěli jsme se také zviditelnit. Ústecký oftalmologický den zprvu jako 
menší seminář umožnil mladým lidem, aby se prezentovali, naučili mluvit, vědecky pracovat. Ústeckým dnem 
tak prošla řada známých osobností. Všichni oftalmologové, kteří v oboru něco znamenali, na konferenci 
přednášeli,“ vzpomněl ve svém úvodním slově dlouholetý primář ústeckého očního oddělení MUDr. Pavel 
Sušický, který se připravenou projekcí ohlédl za uplynulými ročníky konference. 
 
„Ústecký oftalmologický den dospěl do třicátého ročníku, což je úctyhodné číslo. Zakladatelem moderní 
oftalmologie v Masarykově nemocnici byl primář MUDr. Hanuš Libický, který se po válce do Ústí nad Labem 
vrátil z Anglie, kam utekl před nacisty. Tam se jako jediný lékař z Čech v historii stal členem lékařského 
kolegia královské rodiny, jehož součástí jsou největší špičky anglické medicíny. V Masarykově nemocnici 
vybudoval moderní oddělení s rozsáhlou operativou, publikační a vědeckou činností. Na jeho práci skvěle 
navázali další primáři MUDr. Jan John, CSc., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., MUDr. Pavel Sušický a současná 
přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,“ uvedl k letošnímu ročníku ústecké konference  MUDr. 
Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
 
Oční klinika Krajské zdravotní, a  s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace 
zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z 
celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, 
lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace 
glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem 
laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu 
oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice 
provádí kanaloplastiku právě u pacientů s glaukomem. 
 
Specialisté z oční kliniky v loňském roce jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, při kterém byl pacientovi 
do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným 
úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit 
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a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních 
komplikací. 
 
„Jako téma odborné konference Ústecký oftalmologický den jsme letos zvolili Novinky v oftalmologii, takže 

jsme je mohli představit  v diagnostice i léčbě i napříč jinými obory. První pomoc v ambulanci očního lékaře, 
Perioperační medikace u nitroočních výkonů - současné trendy, Proč je důležité pravidelně vyšetřovat oční 
pozadí u diabetiků, Nový pohled na problematiku syndromu suchého oka, Novinky v konzervativní léčbě 
glaukomu, ale také Možnosti ovlivnění progrese myopie u dětí i Nové možnosti léčby atopické konjunktivitidy 
u dětí a Amoce - komplikace anti-VEGF léčby? – to jsou názvy některých z přednášek. Mezi autory příspěvků 
byli tradičně i specialisté z klinik fakultních nemocnic,“ přiblížila přednostka oční kliniky v ústecké Masarykově 
nemocnici MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 
 

„Konference je zavedená akce, kterou navštěvuje  odborná veřejnost  z ústeckého regionu a přilehlých krajů, 
přijíždějí i kolegové z Prahy. Při letošním jubilejním třicátém ročníku nás jejich trvající zájem obzvláště 
potěšil,“ dodala. 
 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/       
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