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Συμμετοχή του Athens Vision
9° Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς –Αμφιβληστροειδούς (GVRS)

16-18 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Αλέξανδρος Χαρώνης συμμετείχε στο 9° Πανελλήνιο Συνέδριο 
Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς (GVRS) με παρουσία σε μια σειρά προφορικών ανακοινώσεων, 
κλινικών φροντιστηρίων, δορυφορικού συμποσίου, διάλεξη και τέλος διαδραστικού video. 

Αναλυτικότερα, 

Στη σειρά των ‘Προφορικών Ανακοινώσεων’ αναφέρθηκε στα:
i) Ανατομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του aflibercept σε «ανθεκτικά» περιστατικά 
νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης ωχράς-κλινική σειρά με διάρκεια παρακολούθησης πέραν 
των 6 μηνών. 
Σημειώνεται ότι αποτελεί την 1η ανακοίνωση στην  Ελλάδα κλινικής εφαρμογής του νεότερου 
αντιαγγειογενετικού παράγοντα aflibercept (Eylea) στην εξιδρωματική ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας. Παρουσιάζοντας την κλινική εμπειρία του Τμήματος Αμφιβληστροειδούς του AV  τους τελευταίους 
12 μήνες.
ii) Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη «ταχείας εξέλιξης»- «εντοπισμένη οπίσθια» παραγωγική 
υαλοαμφιβληστροειδοπάθεια (PVR).
iii) Επιλεκτική αφαίρεση προαμφιβληστροειδικών μεμβρανών σε περιστατικά μερικού πάχους 
οπής ωχράς κηλίδας - Ανάλυση χειρουργικής τεχνικής.

Στον κύκλο των ‘Κλινικών Φροντιστηρίων’ συμμετείχε σε δύο με θέματα:
i) Το διαβητικό οίδημα της ωχράς ως πάθηση της υαλοωχρικής επιφάνειας.
ii) Φλεγμονώδης χοριοειδική νεοαγγείωση.

Συμμετείχε στο ‘Δορυφορικό Συμπόσιο Alcon’ με θέμα:
i) Pars plana υαλοειδεκτομή στην αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς - Από το περιθώριο 
στην ….καθιέρωση.

Έδωσε μια Διάλεξη με θέμα:
i) Εξατομικευμένη θεραπεία στην εξιδρωματική ηλικιακή εκφύλιση ωχράς-Από την  θεωρία 
στην πράξη 

       
Τέλος συμμετείχε στο Διαδραστκό Video με θεμα:

i) Χειρουργικές αποφάσεις-Μαθαίνοντας από τα λάθη μας.

Το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision δημιουργήθηκε τον Αύγουστο 2006 από την συνεργασία 
έξι καταξιωμένων Οφθαλμιάτρων, με σημαντική εμπειρία ο καθένας στον τομέα του και τουλάχιστον δεκαετή 
επιτυχημένη διαδρομή στην κλινική Οφθαλμολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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