
Oftalmologia de l’Hospital Universitari General de Catalunya, 
OMIQ, rep el primer premi de vídeo del Congrés de l’Euretina 

Sant Cugat del Vallès, 5 d’octubre de 2017. La societat europea de retinòlegs, EURETINA, en el seu congrés 
anual celebrat a Barcelona, ha atorgat el primer premi al vídeo titulat: "DISECCIÓ DE HIALOIDES POSTERIOR: 
FEM-LA FÀCIL AMB BLAU" realitzat per la Dra. Laura Sararols i el seu equip.  La Dra. Sararols és cap de servei 
d’oftalmologia de l’OMIQ de l’Hospital Universitari General de Catalunya.

El treball, presentat en format vídeo, descriu com s’utilitza un colorant, utilitzat per a la cirurgia de macula, 
per a fer més simple, ràpida i segura una de les passes fonamentals de la vitrectomia -la dissecció de la 
hialoides posterior-, posant la injecció del mateix colorant en un pas previ. El treball incloïa la descripció de 
diversos casos realitzats per la Dra. Sararols a l’Hospital Universitari General de Catalunya. Aquesta tècnica 
no encareix la cirurgia i en canvi la fa més segura i simple.

Al Congrés de l’Euretina es realitzen simposiums, presentacions orals lliures i vídeos. Aquests són seleccio-
nats entre els rebuts de tot el món. Els vídeos són revisats pels jutges i es trien els 3 millors tenint en compte 
la qualitat de les imatges, si és instructiu, si és una tècnica o maniobra nova o si són casos excepcionals.

A la cerimònia d’obertura del congres, el treball de la Dra. Sararols va ser seleccionat com a primer premi i 
li va lliurar el president de l’Euretina, profesor Sebastian Wolf.

Sararols a més de fer cirurgia vitreoretiniana, és  l'investigadora principal d'estudis multicèntrics múltiples 
en malalties de la retina especialment teràpies de degeneració macular associada a l’edat (DMAE) exsudati-
va, atròfia geogràfica i Edema Macular Diabètic, desenvolupant les teràpies més avançades i innovadores.
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Sobre Quirónsalud

Quirónsalud és el grup hospitalari privat més important a Espanya i el tercer a nivell europeu. Està present en 13 
comunitats autònomes i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits en més de 70 centres de tot Espanya.

En el seu propòsit d'oferir una atenció integral i d'excel·lència al pacient, els centres de Quirónsalud compten amb 
modernes infraestructures i equipament d'alt nivell tecnològic, així com amb un equip de professionals altament 
especialitzat i de prestigi internacional. Així mateix, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes 
transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres i els resultats de la investi-
gació.

Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus 
centres realitzen en aquest àmbit una labor puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endo-
crinologia, ginecologia, neurologia o oncologia, entre d'altres.
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