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Currículum

Formació
Diplomatura universitària en infermeria. Escola Universitària d'Infermeria de Barcelona
de Bellvitge (UB), 2003
Màster en Infermeria Oftalmològica. Escola Universitària d'Infermeria de Barcelona
(UB), 2014.

Especialitat
Fotografia tècnica especialitzada en oftalmologia.

Activitat professional
Infermer tècnic en fotografia oftàlmica. Institut de Microcirurgia Ocular, 2006
Professor en el Postgrau de Fotografia Ocular de l'Institut de Microcirurgia Ocular
(IMO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), octubre 2007.
Comercial Eurooptica. Barcelona, 2005
Comercial Òptica 2000 (Diagonal Mar). Barcelona, 2004-2005.

Docència
Comunicació en panell (Coautor): "Estudi i alternatives no quirúrgiques de còrnies
irregulars post CX refractives per a equips multidisciplinaris". En el marc del XVI
Congrés d'Infermeria Oftalmològica SECOIR organitzat per la SEOF, Málaga, setembre.
Ponència "Seven: OCT, retinografia, autofluorescència, angiografia fluoresceïnica,
angiografia verda d'indocianina, angioOCT, En Face OCT". IV Jornades d'Infermeria
Oftalmològica Pol Posterior "Back to the future". Institut Universitari Fernández-Vega,
Oviedo. Febrer 2016.
Ponència "Defecte refractiu residual després de cirurgia oftalmològica" en el marc del
III Congrés d'Infermeria Oftalmològica SECOIR-I. Barcelona. Maig 2015.
Membre del comitè organitzador del I Congrés d'Infermeria Oftalmològica SECOIR
organitzat per la SEEOF, maig 2013
Ponència "Patologia corneal, resultats de la queratoplàstia endotelial de membrana de
Descemet (DMEK)" en el marc del I Congrés d'Infermeria Oftalmològica SECOIR
Organitzat per la SEOF, maig 2013.
Ponència "Exploració oftalmològica: diagnòstic per la imatge" en el marc del XII
Congrés de la Societat Espanyola d'Infermeria Oftalmològica SEEOF. "Infermeria
Oftalmològica 3.0, millorant les cures, setembre 2012.
Ponència "Evolució de les diferents exploracions oftalmològiques" en el marc del
congrés "Noves tecnologies de suport en oftalmologia". IMO. Barcelona, maig 2011.

Publicacions
Coautor "Guia de pràctica clínica sobre l'atenció del glaucoma d'angle obert". Guies de
pràctica clínica de l'SNS. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(aquas).
http://aquas.gencat.cat/es/projectes/mes_projectes/guies_eines_decisions/gpc_glauc
oma/ En elaboració.
Publicació de l'article "Angiografia" al llibre Tractat d'infermeria oftalmològica
coordinat per Enrique Cosme i la SEEOF. Setembre 2011.

Investigació
 Anecortave: Estudi de la seguretat i eficàcia de l'acetat d’anecortave per al
tractament de l'elevació de la PIO induïda per esteroides. Alcon. Tècnic /
fotògraf
 NeoVista Cabernet: Tècnic / fotògraf.
 Fovista: Assaig controlat fase III, aleatoritzat, doble cec, per establir la seguretat
i eficàcia de l'administració intravítria de fauvista ™ (aptàmer anti PDGF-B
pegiliat) administrat en combinació amb AvastinR o EyleaR comparat amb
AvastinR o EyleaR en monoteràpia en subjectes amb degeneració macular
associada a l'edat neovascular subfoveal. Tècnic / fotògraf
 Spectri: Estudi de fase III multicèntric, randomitzat amb doble enmascarament,
controlat amb simulació, per avaluar l'eficàcia i la seguretat de lampalizumab
administrat en injecció intravítria a pacients amb atròfia geogràfica secundària
a degeneració macular relacionada amb l'edat. Tècnic / fotògraf
 Neuton: Assaig fase IV per avaluar l'eficàcia de aflibercept en pacients Naïve
amb edema macular secundari a oclusió de la vena central de la retina (OVCR)
en règim de tractament individualitzat Treat and extend (TAE). Tècnic / fotògraf
 Premed: Fase IV prevenció de l'edema macular en cirurgia de cataractes.
PREMED. Investigació no comercial. Tècnic / fotògraf
 PRGF-Endoret: Assaig clínic aleatoritzat, de grups paral·lels, multicèntric i cec
per avaluadors, per avaluar l’eficàcia i la seguretat del col·liri PRGF-Endoret, en
pacients amb queratitis neurotròfica en estadis 2,3. Infermer

Societats
Membre de l'OPS (The Ophthalmic Photographer's Society)
Membre de la SEEOF (Societat Espanyola d'Infermeria Oftalmològica)

Premis i reconeixements
Tercer premi en la categoria Slit lamp en la Ophthalmic Photography Exhibit de l’ASCRS
2011, organitzat per la Ophthalmic Photographer's Society (OPS).

Honorable Mention en la categoria Fundus Photography + 45º a la Ophthalmic
Photography Exhibit de l’ASCRS 2011, organitzat per la Ophthalmic Photogtapher's
Society (OPS).

Formació complementària
Assistència al "Curs de fotografia amb llum d'esquerda", Terrassa, abril 2007.
Assistència al "Curs pràctic de tomografia confocal per glaucoma amb HRT3",
Barcelona, novembre 2007.
Assistència al congrés realitzat per l'American Society of Cataract and Refractive
Surgery / American Society of Ophthalmic Administrators (ASCRS / ASOA) San
Francisco, 2009.
Assistència al curs "Evolució de les diferents exploracions oftalmològiques". Ponent en
el marc del congrés "Noves tecnologies de suport en oftalmologia". IMO, Barcelona,
maig 2011.
Assistència al XII Congrés de la Societat Espanyola d'Infermeria Oftalmològica.
"Infermeria Oftalmològica 3.0: Millorant les cures". SEEOF, setembre 2012 (0,9
crèdits).
Assistència al I Congrés d'Infermeria Oftalmològica SECOIR SEEOF, maig 2013 (1,6
crèdits).
Assistència al III Congrés d'infermeria Oftalmològica SECOIR SEEOF, ,aig 2013 (1,6
crèdits).
Assistència al curs per a la valoració de pacients pediàtrics i/o estràbics. IMO,
Barcelona, maig (1.2 crèdits).
Assistència al XIV Congrés d'Infermeria Oftalmològica "Molt a veure", SEEOF, Bilbao,
octubre (1,6 crèdits).
Assistència al III Congrés d'Infermeria Oftalmològica SECOIR-I. SEEOF, Barcelona, maig
2015.
Assistència a les IV Jornades d'Infermeria Oftalmològica Pol Posterior "Back to the
future". Institut Universitari Fernández-Vega, Oviedo.

Assistència al XVI Congrés d'Infermeria Oftalmològica. SEEOF. Málaga.
Assistència al "Congrés de contactologia avançada i superfície ocular" i col·laboració
com a professor del taller d’OCT segment anterior. IMO, Barcelona 2012.

