CIRURGIA EN DIRECTE DES DELS QUIRÒFANS DE L’IMO
Els internautes podran seguir cinc intervencions de cataracta i cirurgia refractiva, mitjançant
tecnologia streaming, per segon any consecutiu
Paral·lelament, els quiròfans de l'IMO connectaran via satèl·lit amb 1.500 assistents al VCR
Congress de Milà i amb un altre centenar de cirurgians, reunits a l'auditori de l'Institut
Barcelona, 15 octubre de 2013./ Els doctors Josep Lluís Güell i Daniel Elies, especialistes en
còrnia i cirurgia refractiva de l' Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO), mostraran
el proper divendres 18 d'octubre, de 16.00 a 17.30h, cinc cirurgies en directe a través
d'Internet, coincidint amb la celebració del VCR Congress (Vídeo Cataratta e Refrattiva) a Milà.
Els assistents a aquest congrés també podran veure les operacions en directe, via satèl·lit,
mentre que un altre centenar de cirurgians seguiran les intervencions a través de la pantalla de
l'auditori de l'Institut, on assistiran a una jornada amb cirurgia en directe i taules rodones,
organitzada per l'empresa farmacèutica Alcon.
Després d'obrir per primera vegada els seus quiròfans l'any passat, amb motiu de l'anterior
edició del Congrés VCR, l'IMO repeteix aquesta iniciativa pionera, no només per compartir amb
col·legues de tot el món les últimes tècniques quirúrgiques en el camp de la cataracta i la
cirurgia refractiva, sinó també per oferir-les lliurement a qualsevol internauta interessat a
conèixer les últimes novetats en aquest camp, gràcies a la tecnologia streaming.
D'aquesta manera, l'equip mèdic de l'Institut compartirà els seus coneixements i know how
amb centenars de testimonis de tot el món, que tindran la possibilitat de veure, des del web
de l'IMO, com es realitzen operacions de cataracta amb el làser de femtosegon. Utilitzat des de
fa poc més d'un any en aquest tipus de cirurgia, permet augmentar la senzillesa, precisió i
seguretat del procediment, fent que no depengui de forma tan directa de la destresa del
cirurgià, com explica el Dr. Güell, un dels pocs oftalmòlegs del món que ha intervingut en el
seu desenvolupament.
Els prop de 1.500 assistents internacionals a la XXXIII edició del VCR Congress, la cita
oftalmològica més important a Itàlia, també seran partícips d'aquest avanç i podran seguir les
intervencions en una connexió satèl·lit, a temps real, Barcelona-Milà. Simultàniament, i com a
novetat aquest any, la farmacèutica Alcon organitzarà una trobada professional a l'Auditori de
l'IMO, on es retransmetran en directe les cirurgies al centenar d'especialistes convidats.
La sessió serà moderada per la Dra. Elena Arrondo, oftalmòloga de l'Institut, i conclourà amb
tres taules rodones després de les operacions, en què destacats oftalmòlegs compartiran les
seves experiències sobre assumptes candents en l'especialitat, com ara la nova era en la faco
amb fluídica activa, la contribució de nous sistemes de guiat quirúrgic en la cirurgia de
cataracta i el maneig del baix astigmatisme amb lents intraoculars multifocals.
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