Wills Eye Hospital, Philadelphia

Entrén till Wills Eye Hospital.

”Wills Eye Hospital- America’s First World’s best”. Så står det ovanför ingången till detta
stora ögonsjukhus i Philadelphia. Ingen jantelag i USA. Någon som däremot framstod
som blygsam, och gärna pratade om och prisade kollegor från världens alla hörn, är Dr.
Carol Shields. Jag hade det stora nöjet att följa henne i några dagar i hennes arbete på
kliniken. Hon är en av de största, om inte den största, inom ögononkologi tillsammans
med Dr. Jerry Shields.

Jag och Dr. Shields efter operation.

Vi sprang effektivt från samtal med patienter före operation, efter operation och in på
operation där vi hade två till tre operationsrum igång samtidigt. Trots ett extremt

pressat schema var Dr. Shields fantastisk med patienter, tog sig tid att förklara och svara
på frågor mycket tydligt, varmt och personligt. Jag var enormt imponerad!

Journal i pappersformat med målade bilder av patientens retinoblastom över tid.

Journalen var i pappersformat med exempelvis målade bilder av hur patientens
retinoblastom ändrat sig över tid. Dr. Shields och gruppen av fellows målade den bakre
patologin samtidigt som Dr. Shields undersökte den sövda patienten med
pannoftalmoskop, OCT, fluoresceinangiografi och ultraljud och all digital information
samlades ihop. Dr. Shields dikterade med digital skrift och summerande brev skickades
direkt till de berörda. Således både ett retro- och modernt arbetssätt.
Jag passade även på att se retinalkirurgi och följde Dr. Sivilingham, Dr. Gupta och Dr.
Fineman. Alla var mycket vänliga, delade gärna med sig av sin kunskap och svarade på
alla mina frågor. Dr Fineman visade bland annat vilken specifik kanyl han använder för
externt dränage vid externa operationer.

Wills Eye Review Course lockade drygt tvåhundra amerikanska oftalmologer. Det är en
intensivkurs från sju på morgonen till sju på kvällen i fem dagar. Alla områden inom
oftalmologin berörs i högt tempo och jag var mycket tacksam för att jag var påläst, efter
den svenska ögonexamen i höstas, annars hade det varit svårt att till sig all information.
Fantastiska, medryckande föreläsare!

Glaukomföreläsning med skånska forskningsresultat på Wills Eye Review Course.

Jag är oerhört tacksam för att jag fick möjlighet att åka till Philadelphia och ta del av
både en mycket lärorik kurs och de väldigt intressanta dagarna på Wills Eye Hospital.
Tack!
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