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Professor Ofer Levy, MD MCh (Orth) FRCS
Consultant Orthopaedic Surgeon, Shoulder
and Elbow Surgeon

Doctor en Medicina (Universitat de
Barcelona).
Tesi doctoral a la Universitat de
Barcelona. Professor associat
Universitat de Barcelona i de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Ofer Levy és cirurgià Ortopèdic, consultor en
el Royal Berkshire Hospital des de 1997.
Aquell mateix any ell i el Dr. Stephen
Copeland van fundar el "Reading Shoulder
Unit" en el Berkshire Independent Hospital.
És membre fundador de la Societat
Israeliana d'Espatlla i Colze, membre de la
Societat Europea de Cirurgia d'Espatlla i
Colze i la Societat Britànica de Elbow and
Shoulder (BESS) i membre corresponent de
la American Shoulder and Elbow Society.
Fellow del Royal College of England (ad
eundem), pioner i defensor de la
artroplàstia d'espatlla sense tija i del
resurfacing glenohumeral, i dissenyador de
la pròtesis invertida d'espatlla Verso®.

European fellowship with Prof
Rockwood at San Antonio in 2006.
Cap de la Unitat d'Espatlla a la
Universitat Hospital del Mar de
Barcelona.
Assistent Editor de la Revista "Journal
of Shoulder and Elbow Surgery".

PRESENTACIÓ
DE LA JORNADA
En aquest meeting en format crossfire, comptarem amb la
presència de dos dels cirurgians d'espatlla més influents
en la comunitat SECEC-ESSSE (European Society for
Surgery of the Shoulder and the Elbow). Es tractarà d'un
debat en el qual tocarem alguns dels tòpics més
controvertits i generadors de discrepància en cirurgia
d'espatlla.
Els dos professionals explicaran diversos casos i aniran
enriquint la conversa professional intercanviant punts de
vista. Cap dels dos coneixerà per endavant el resultat final
del cas de l'altre.
El nostre objectiu és contrastar el criteri d'aquests dos
pesos pesants de la cirurgia d'espatlla, amb l'objectiu que,
en acabar la sessió, tots els assistents puguem enfocar el
maneig de la patologia complexa d'espatlla des d'una
perspectiva mes "sàvia" i relativitzadora.
Luis Natera - Josep Anton Guillen - Enric Cruz
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