JOSEP LLUÍS GÜELL, NOU PRESIDENT D’EUCORNEA, LA SOCIETAT
EUROPEA D'ESPECIALISTES EN CÒRNIA I SUPERFÍCIE OCULAR
Barcelona, 16 de gener de 2013. / El Dr. Josep Lluís Güell, coordinador del departament de
còrnia i cirurgia refractiva de l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO), és el nou
president d’EuCornea (European Society of Còrnia & Ocular Surface Disease Specialists), càrrec
que ocupa des de l’1 de gener.
L'oftalmòleg de l'IMO va ser designat per la junta de EuCornea el mes de setembre, durant
l'últim congrés de la Societat, el qual des de la seva fundació, el 2009, congrega anualment a
reputats experts i investigadors en còrnia i superfície ocular de tot el món. Durant la cerimònia
inaugural de la reunió, celebrada a Milà, el Dr. Güell va acceptar la seva tasca com a futur
president i va rendir homenatge al seu predecessor, el Dr. Harminder S. Dua, la tasca
"incansable i altament professional" del qual va destacar.
En el seu nou lloc, el Dr. Güell assumirà el comandament de l'entitat, el principal objectiu de la
qual és difondre a nivell internacional el més alt coneixement de l'oftalmologia, específicament
en el camp de la còrnia i la superfície ocular, per tal de promoure la investigació científica i
establir un fòrum de debat i intercanvi d'idees per als especialistes en l'àrea. "D'aquesta
manera, EuCornea no només busca millorar la relació i col·laboració entre professionals, sinó
també el vincle amb el pacient, facilitant un estàndard de cura i atenció més precís i
personalitzat", explica el Dr. Güell, un dels socis fundadors de l'entitat, al costat dels doctors
François Malaceze, Vicenzo Sarnicola i Harminder Dua.
Segons l'especialista de l'IMO, "en oferir un espai específic per a l'aprofundiment i creixement
d'una parcel·la amb gran potencial, EuCornea amplia i complementa el treball de l’ESCRS
(European Society of Cataract & Refractive Surgeons)", societat que el Dr. Güell també va
presidir entre 2008 i 2010, quan va esdevenir el primer català nomenat per al càrrec,
circumstància que es repeteix en aquesta ocasió.
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