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ФІЛАТОВСЬКІ ЧИТАННЯ

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ BAUSCH+LOMB

ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ 2019 

12.00-13.00                    
ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ BAUSCH+LOMB (ТОВ «ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ»)

«ПОКРАЩУЮЧИ ЗІР – ПОКРАЩУЄМО ЖИТТЯ»
12.00 О.В. Зборовська. Увеальна глаукома. Як уникнути помилок? - Одеса, Україна

12.20 В.І. Шевчик. Вибір ідеальної інтраокулярної лінзи. Погляд офтальмохірурга - Чернігів, 
Україна

12.40 В.Г. Тімофеєв, Т.Ф. Самойлюк. Контактна корекція в епоху цифрових технологій.   
Вибір засобів догляду для м'яких контактних лінз - Харків, Київ, Україна

Зборовська Олександра Володимирівна, д.мед.н., н.с., лікар-офтальмолог вищої кате-
горії., зав. відділенням запальних патологій ока і мікрохірургічного лікування їх наслідків ДУ 
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» - Одеса, Україна
Назва доповіді 
Увеальна глаукома. Як уникнути помилок?
Про що 
Глаукома - досить поширене ускладнення увеїтів, яке відбувається приблизно у 20% 
випадків уражених очей. У її виникненні відіграють роль кілька різних механізмів.

Які особливості діагностування та лікування цієї патології? Які найпоширеніші помилки в оцінці та 
регулюванні підвищеного внутрішньоочного тиску при увеїтах? 

Шевчик Василь Іванович, к.мед.н., офтальмохірург, лікар-офтальмолог вищої категорії, 
головний лікар клініки «Мікрохірургія ока Василя Шевчика» - Чернігів, Україна
Назва доповіді 
«Вибір ідеальної інтраокулярної лінзи. Погляд офтальмохірурга»
Про що 
Сучасна хірургія катаракти – мистецтво, яке дозволяє з мінімальним втручанням та 
ризиками постопераційних ускладнень повернути пацієнту зір. На ринку існує велика 
кількість штучних кришталиків, які суттєво відрізняються між собою як матеріалом та 

формою, так і післяопераційними результатами. 
Які особливості та переваги різних видів інтраокулярних лінз? Якою є ідеальна інтраокулярна лінза в 
практиці офтальмохірурга?

Самойлюк Тетяна Федорівна, лікар-офтальмолог першої категорії, мене-
джер з питань регіонального розвитку ТОВ «Валеант Фармасьютікалз» - Київ, 
Україна
Тімофеєв Валерій Геннадійович, лікар-офтальмолог вищої категорії, ме-
неджер з питань регіонального розвитку ТОВ «Валеант Фармасьютікалз» - 
Харків, Україна
Назва доповіді 
Контактна корекція в епоху цифрових технологій. 

     Вибір засобів догляду для м’яких контактних лінз.
Про що 
Нові технології – невід’ємна частина нашого життя. Це нові засоби комунікації: комп’ютери, планшети, 
електронні книги, смартфони -  з однієї сторони, а з іншої -  це зміна образу життя та збільшення зорових 
навантажень.
Комп’ютерний зоровий синдром (КЗС) і  цифрова зорова втома  (ЦЗВ) – симптоми та прояви в різних 
вікових групах. КЗС/ЦЗВ і м’які контактні лінзи (МКЛ). Шляхи підвищення комфорту, правильний підбір 
МКЛ. Очікування пацієнтів від МКЛ та що ми їм можемо запропонувати?
Який розчин для лінз кращий? Чим відрізняються різні розчини один від одного?
Чи може заміна розчину допомогти попередити відмову від носіння контактних лінз?
Важливість дотримання правил догляду за лінзами. Чи всіх етапів догляду дотримуються пацієнти?
Які порушують найчастіше? Та який вихід для тих, хто не хоче доглядати за контактними лінзами.


