94 Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia (SEO)

ELS TRAUMATISMES OCULARS, TEMA CENTRAL DEL CONGRÉS DE LA
SOCIETAT ESPANYOLA D'OFTALMOLOGIA
El Dr. García-Arumí, de l'IMO, oferirà la ponència oficial de la trobada per presentar les dades de la
publicació més important sobre traumatologia ocular en els darrers 40 anys
Altres temes que els especialistes de l'Institut tractaran al congrés seran avenços quirúrgics com la
cirurgia en 3D, novetats diagnòstiques i trucs en el maneig de casos complexos
Barcelona, 19 de setembre del 2018/. El Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia (SEO), que
anualment congrega 2.000 professionals a la cita nacional més important de l'especialitat, dedica
aquest any la seva ponència oficial a la traumatologia del globus ocular. El tema central de la trobada
s'abordarà el proper dijous 27 de setembre en una presentació de dues hores oferta pel Dr. José
García-Arumí, del Departament de Retina i Vitri de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), al costat
del Dr. Álvaro Fernández Vega.
Tots dos experts han treballat durant quatre anys en la coordinació i l’elaboració d'un complet
monogràfic centrat en els traumatismes que afecten l'ull, una proposta que va ser triada per votació
al congrés de la SEO del 2014 i que s'ha materialitzat en un manual de referència per als
professionals. "Aquest és un camp sobre el qual no s'ha realitzat una publicació tan detallada en les
últimes quatre dècades i que involucra tant especialistes en retina, com en segment anterior,
glaucoma, oculoplàstica o estrabisme" afirma el Dr. García-Arumí. Segons l'oftalmòleg, "atesa la
urgència i l'atenció multidisciplinar que impliquen algunes lesions, cal actualitzar coneixements i
disposar de guies per orientar el diagnòstic i el tractament dels pacients, per tal de preservar al
màxim l'ull i la visió".
En el treball que es presentarà la setmana que ve al congrés de la SEO, a Granada, han participat 10
membres del cos mèdic de l'IMO i un total de 133 autors nacionals i internacionals. La seva
contribució ha permès aprofundir al llarg de més de 600 pàgines en els diferents tipus de
traumatismes i en aspectes com ara el maneig inicial, tècniques quirúrgiques, complicacions i
prevenció, ja que la majoria podrien evitar-se amb les mesures adequades.
94 Congrés de la SEO
A més de realitzar la ponència oficial de la 94 edició de la trobada de la Societat Espanyola
d'Oftalmologia (del 26 al 29 de setembre), el Dr. García-Arumí parlarà sobre temes d'actualitat com
ara la cirurgia en 3D, el valor de proves d'imatge com l'OCT o l'ús d'instruments quirúrgics cada
vegada més petits. També compartirà la seva experiència en oncologia ocular i en pacients amb
problemes de retina derivats de l'alta miopia.
D'altra banda, especialistes de l’IMO parlaran de casos complicats de cirurgia de glaucoma i
impartiran un curs sobre estètica facial per oftalmòlegs, entre altres qüestions d'interès que es
presentaran durant el congrés.
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