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Fények és barátságok 

Interjú Farhad Hafezivel 

Milyen érzésekkel 
érkezik hazánkba 
erre a kongresz
szusra? 
Rendkívül megtisz
telő a meghívás és 
két okból is nagyon 
várom, a SHIOL 
Kongresszust. 
Először is, már 

sok-sok éve nagyon jól ismerjük egymást 
Nagy professzorral és mindig örömömre 
szolgál, ha találkozhatok vele. Számos 
tudományos érdeme folytán nemzetkö
zi leg elismert szakmai tekintély, aki töb
bek között a fe mto-fako technológia út
törője, emellett egy természeténél fogva 
rendkívül szívélyes ember. 
A másik ok, hogy mindig is l enyűgözött 

a klinikai és tudományos ismeretanyag, 
ami Magyarországról érkezett, tehát na
gyon várom a számos izgalmas diskur
zust. 

Milyen jellegű együttműködés folyik a 
magyar szemorvosokkal? 

A magyar szemészorvosok ne m félnek 
attól, hogy nehéz kérdéseket tegyenek 
fe l. A CXL éves kongresszusának tudo
mányos bizottsági tagjaként l ehetősé

gem nyílt megismerni és együttműködni 

számos magyar szemésszel elsősorban a 
cornealis cross-linking (CXL) témakö
rében. 
Az a tapasztalatom, hogy a magyar sze
mészek és kutatók szeretik kihasználni a 
legmodernebb technológiák adta lehe tő

ségeket. Ám mie lőtt alkalmaznak egy új 
sebészi technikát, rendkívül a laposan 
körüljárj ák a témát, informálódnak az új 
kezelési l ehetőség minden e lőnyéről és 
hátulütőj érő l. Éppen ezért minden ér

dek l ődőt szeretette l várok az idén 
Zürichben december 2-3-án megrende
zésre kerülő CXL Experts'Találkozóra 
(bővebben: www.cxlexpertsmeeting.org) . 

Milyen témáról fog e lőadni a SHlOL kö
zönségének? 
Az e lőadásom címe „Using light to Save 
Sight: CXL Recommendations for 
2016" (Fénnyel a látás védelmében: 
CXL ajánlások 2016-ban). Témája a 
cornea különféle betegségeinek, disz
trófi áinak véleményem szerint biztonsá
gos és hatékony kezelése lesz UV-fény 
és riboflavin segítségével (CXL) . Az 
e l őadás áttekinti az új és izgalmas tech
nológiákat, és a legúj abb indikációkat a 
CLX te rületén. 

Mire kell leginkább odafigyelni a sze
mész kollégáknak? 
Remélem, hogy a hallgatóság megérti, 
hogy bár a CXL-nek bizonyítottan meg
van az indikációs te rülete pl. kera
toconus esetén, lényeges, hogy ennek a 
sokoldalú kezelési lehetőségnek ma még 
számos korlátj a van. Hang úlyozottan 
fontos látni a különbséget a tudományo
san és klinikai lag bizonyított e redmé
nyek között, hogy kiutat találjunk az ipar 
á ltal befolyásolt eljárások és technikák 
dzsunge léből. 

http:www.cxlexpertsmeeting.org

