Aniela Domanski
S:t Eriks Ögonsjukhus

Stockholm, feb 2019

Reseberättelse
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till SÖF för att ha tilldelats ett resestipendium för
deltagande i the Basic Science Course in Ophthalmology (BSCO) som arrangeras vid
Columbia University i New York i januari varje år. Kursen är riktad till såväl amerikanska
som internationella deltagare och årets besökare hade rest från alla (bebodda) kontinenter
frånsett Afrika för att sammanstråla vid Edward S. Harkness Eye Institute på övre
Manhattan.
En av höjdpunkterna inträﬀade redan första dagen då en inspirerande och underhållande
dr Andrew Lee - som på förhand memoriserat alla deltagares namn och ansikten - i sann
Sokratisk anda avfyrade neurooftalmologiska frågor mot specifika åhörare i ett intet ont
anande auditorium. En annan utstickare var ett oftalmologiskt bildjeopardy av parasitiska
retinainfektioner ledd av en legendarisk dr Lawrence Yannuzzi.
Fyra veckors teoretiska föreläsningar avlöste varandra och varierade från prekliniska till
kliniska och kirurgiska genomgångar i alla subspecialiteter. Praktiska moment inkluderade
skiaskopi, refraktionering med foropter och en tvådagars orbitadissektion.
Längsmed vägen skymtade inblickar i det amerikanska sjukvårdssystemet. Betryggande
är att det i stort verkar finnas en samsyn beträﬀande handläggningen av olika
oftalmologiska tillstånd i olika delar av världen. Nedslående är att vi lever i en tid då
sjukvård fortfarande inte är en allmänmänsklig rättighet.
Helgerna var lediga att utforska New York och på en knapp månad hann jag med lite
genuint vardagsliv med hembesök från både tech-support (byte av internetrouter),
kontakt med en låssmed (utelåsning från badrummet: löstes per telefon med en
skruvmejsel) och ett besök från min värds hyresvärd när elementet började skramla
nattetid. När elementet tystnat var det ändå något trollbindande med att somna till ljudet
av sirener från polisstationen tvärs över gatan och bilden av bolmande gatubrunnsrök
som löstes upp i natten utanför på näthinnan.
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