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Dragi colegi și prieteni,
Ce am învățat în ultimii ani? Reușim numai împreună!
Suntem onorați să vă anunțăm că în perioada 7-11 iunie 2022 vom
organiza ediția a IV-a a Școlii Oftalmologice de Vară din România
(SOV 2022), manifestare științifică organizată sub patronajul
Societății Române de Oftalmologie.
Vor fi alături de noi oftalmologi de marcă din țară și străinătate
pentru a ne împărtăși cu generozitate din experiența lor. Dorim să
avem un dialog în care “noul” să fie principalul reper.
Manifestarea se va desfășura într-un format hibrid (on-site & on-line). Ne dorim ca acest eveniment
să reprezinte un moment bun și un prilej optim pentru schimbul de cunoștințe, care să genereze noi
idei, concepte, strategii și abilități practice în domeniul Oftalmologiei și Optometriei.
Evenimentul va fi creditat cu 30 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România.
Școala Oftalmologică de Vară din România se adresează tuturor oftalmologilor, specialiștilor și
rezidenților deopotrivă, chiar și celor dintre noi care nu suntem angajați în mod obișnuit în acest
domeniu dar doresc să se informeze în ceea ce privește noile abordări științifice din oftalmologie.
Pentru ediția a IV-a a Școlii Oftalmologice de Vară din România, vă propunem următoarele teme:
 INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (IA)
 Utilizarea IA în screeningul bolilor oftalmologice
 Valorificarea IA în oftalmologie pentru inovație și impact strategic
 Aplicații ale IA în oftalmologie
 Controverse privind implementarea IA în oftalmologie
 IA, realitatea virtuală, realitatea augmentată și realitatea extinsă – NOI repere în
diagnosticul, TRATAMENTUL și instruirea chirurgicală a medicilor oftalmologi
 Etica utilizării IA în domeniul oftalmologiei
 Tele – medicina și IA.


PATOLOGIA CORNEEI
 Transplantul de cornee
 Neovascularizația corneei:
 metode de diagnostic precoce
 tehnici de tratament
 Ochiul uscat- tratamentul acut cu steroizi.
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GLAUCOMUL
 Parametrii capului nervului optic și macula ca factori de detecție a progresiei
glaucomatoase
 Glaucomul și boala suprafeței oculare: gestionarea terapiei anterior și post operație
 Intoleranța la medicamentele administrate pentru boala glaucomatoasă
 MIGS: chirurgia microinvazivă a glaucomului
 MIGS: HYPHEMA RECURENTĂ
 Monitorizarea glaucomului în cabinet și la domiciliu.



RETINA
 Angiogeneza: biomarkeri OCT
 Tratamentul retinopatiei diabetice: ANTI-VEGF vs laser (PRP)
 Edemul macular diabetic (DME): utilizarea steroizilor cu eliberare susținută
 Clasificarea actualizată pentru Retinopatia Prematurității (ICROP 3)
 Tratamentul ROP - Provocări
 Tratamentul medical vs. Vitrectomia Pars Plana pentru Retinopatia diabetică proliferativă.



CATARACTA
 Complicațiile chirurgiei cataractei: prevenirea și gestionarea unei complicații la
pacienții cu diabet zaharat
 Profilaxia antibiotică a endoftalmitei postoperatorii (success vs. eșec)
 Chirurgia cataractei la ochii vitrectomizați: acuratețea formulelor de calcul și tehnici
operatorii
 Biometria oculară la copii. Calculul puterii IOL și alegerea IOL
 Corectarea presbiopiei.



NEURO-OFTALMOLOGIE
 Neuro-plasticitatea cortexului vizual: o nouă perspectivă terapeutică în oftalmologie.



OFTALMOLOGIE PEDIATRICĂ
 Glaucomul pediatric
 Cataracta la copii
 Reabilitarea vederii la copii.



CHIRURGIA PLASTICĂ ȘI RECONSTRUCȚIA (ADULȚI ȘI COPII)
 Blefarospasmul
 Lagoftalmia
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TUMORI OCULARE



TEME PROPUSE DE LECTORI.

Suntem interesați ca această manifestare științifică să înregistreze o evoluție continuă, astfel încât
să dezvoltăm proiecte în domeniul oftalmologiei, care să determine creșterea gradului de pregătire
profesională și stimularea cercetării clinice/fundamentale.
Vă invităm să ne fiți alături în organizarea acestui eveniment, diseminând această informație către
toate persoanele interesate.
Nu uitați să marcați în calendarul activităților dumneavoastră zilele de 07-11 iunie 2022, ca fiind
ocupate cu sesiunile științifice ale Școlii Oftalmologice de Vară din România.

REUȘIM NUMAI ÎMPREUNĂ!

Cu recunoștință,
Prof. Dr. Dănuț COSTIN
Președinte SOV 2022

Date contact:
Sebastian DRĂGHICI – Dimas Events (Management Eveniment)
Tel: +40 730 808 778
E-mail: office@dimas.com.ro
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ȘCOALA OFTALMOLOGICĂ DE VARĂ

„Provocări și Controverse în Oftalmologie”
Ediția a IV-a, Eveniment Hibrid
Iași, 7-11 iunie 2022
ORGANIZATORI:
 Clinica II Oftalmologie || Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași
 Societatea Română de Oftalmologie
 Societatea Română de Cataractă și Chirurgie Refractivă
 Societatea Română de Chirurgie Oculoplastică
 Societatea Română Retina
 Societatea Română de Strabologie și Oftalmopediatrie
 Societatea Română de Glaucom
 Societatea Română de Neurooftalmologie
PARTICIPANȚI: Peste 300 de Medici primari, specialiști si rezidenți oftalmologi, optometriști,
studenți, etc.
DATA: 7-11 iunie 2022
CREDITARE: 30 CREDITE EMC
FORMĂ EVENIMENT: HIBRID (MIXT): ON-SITE & ON-LINE
LOCAȚIE: IAȘI, SALA CUZA, HOTEL UNIREA
PREȘEDINTE ONOARE:
 Prof. Asoc. Mircea FILIP M.D., Ph.D. București
PREȘEDINȚI EXECUTIVI:
 Prof. Dănuț COSTIN M.D., Ph.D. Iași;
 Prof. Călin Petru TĂTARU M.D., Ph.D. București
DURATA: 5 zile
SITE OFICIAL EVENIMENT: www.scoalaoftalmologica.ro
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