23-25 травня 2018 року відбувся ХІV З’їзд офтальмологів України,
організаторами якого виступили Державна установа «Інститут очних хвороб
і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» і ГО «Товариство
офтальмологів України» при підтримці Національної академії медичних наук
України та Міністерства охорони здоров'я України. Цей масштабний захід у
сфері охорони здоров’я об'єднав потужну актуальну науково-практичну
програму: 12 пленарних та 4 секційних засідання, 4 сателіта, 4 круглі столи,
навчальний курс «Цукровий діабет» та засідання електроних постерів, де
більше ніж 120 українських та зарубіжних фахівців представило свої
інноваційні рішення, винаходи, вдосконалення в галузі офтальмології.
Всього у з’їзді взяли участь 1444 фахівців з офтальмології та суміжних
спеціальностей, в т.ч. 1392 з областей України: Вінницької - 70, Волинської –
28, Дніпропетровської – 124, Донецької – 15, Житомирської – 12,
Закарпатської – 13, Запорізької – 49, Івано-Франківської – 48, Київської – 59,
Кіровоградської – 6, Луганської – 1, Львівської – 110, Миколаївської – 46,
Одеської – 243, Полтавської – 18, Рівненської - 41, Сумської – 14,
Тернопільської – 21, Харківської – 125, Херсонської – 20, Хмельницької – 28,
Черкаської – 19, Чернівецької – 23, Чернігівської – 20 та м. Києва – 239, а
також 52 спеціалісти із зарубіжних країн: Великобританії - 1, Болгарії - 2,
Німеччини– 2, Грузії – 2, Данії – 1, Індії - 2, Італії - 2, Малайзії – 1, Молдови 3, Республіки Білорусь – 10, Румунії - 2, Словаччини - 3, Туреччини - 16,
Швейцарії - 2 та Японії - 1.
Трьохденна програма з’їзду була присвячена пріоритетним напрямкам
офтальмології: патології рогівки ока, кератопластиці, травмам і опікам очей
та їх придатків, патології кришталика, глаукомі, новоутворенням ока та
орбіти, сучасним органозберігаючим методам лікування офтальмопатології,
діабетичним ураженням очей, вітреоретинальній патології, застосуванню
лазера при офтальмопатології, реконструктивній хірургії, патології судинної
оболонки, сітківки та зорового нерва, офтальмопатології дитячого віку,
аномаліям рефракції, патології окорухового апарату.
Учасники з’їзду: вчені, дослідники, практикуючи лікарі-офтальмологи і
фахівці суміжних напрямів (неонатологи, радіологи, хіміотерапевти,
невропатологи, фтизіатри, фармакологи і біологи) мали можливість
обмінятися досвідом, підвищити рівень кваліфікації і розширити професійні
зв'язки.
Генеральними спонсорами ХІV З’їзду офтальмологів України
виступили компанії: LABORATOIRES THEA, VALEANT, BAYER, ALCON.
27 вітчизняні та зарубіжні компанії представили фармацевтичну продукцію,
спеціалізоване медичне обладнання та вироби медичного призначення.
В цьому році З’їзд офтальмологів України ознаменований значним
ювілеєм - 110 річчям від дня народження видатного вченого академіка Надії
Олександрівни Пучковської. Цій події було присвячене п'яте секційне
засідання ХІV З’їзду, на якому відбувся круглий стіл за темою «Сучасні
підходи до лікування травматичних пошкоджень і опіків ока».

ХІV з’їзд офтальмологів України надав можливість об'єднатися
відомим вченим, дослідникам, практикуючим лікарям і фахівцям суміжних
напрямів для обміну досвідом, розширення професійних зв'язків і ділових
стосунків.

