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SHORT CV
Luca Di Antonio, MD, PhD, received his medical degree in 2002 from University “G. d’Annunzio” of
Chieti-Pescara, Italy and completed his residency in 2006 at Ophthalmology Clinic, National Center of
High Technology in Ophthalmology (CNAT), Clinical Hospital of Chieti. He received his PhD degree in
2010 from University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara, Italy. He completed his fellowship in medical
retina in 2012 at Ophthalmology Clinic National Center of High Technology in Ophthalmology (CNAT),
Clinical Hospital of Chieti. His clinical research interests are focused on vitreoretinal diseases and
glaucoma. He is a Retina Consulting at Ophthalmology Clinic, National Center of High Technology in
Ophthalmology (CNAT), University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara, Italy. Active practice covering
many aspects of ophthalmology including retina, glaucoma and low vision. He is co-investigator in
several clinical trials adherent to the principles of good clinical practices (GCPs). He is author and coauthor of several scientific papers regarding Ophthalmology peer reviewed and cited by Journal Citation
Report. He is author and co-author of several textbooks of Ophthalmology . He is a scientific reviewer of
several journal regarding Ophthalmology. He is author communications in many international meetings.
He is a member of the Italian Association of Ophthalmology and the European Society of Retina
Specialists, and a founding member of Italian Society of OCT Angiography.
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Konsultant do spraw siatkówki
Centrum Doskonalenia, Wydział Okulistyczny Uniwersytetu im. G d’Annunzio
w Chieti-Pescara,
Narodowe Centrum Nowych Technologii (CNAT) i Włoska Szkoła Chirurgii Skomputeryzowanej w
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CV
Dr Luca di Antonio ukończył studia medyczne na Uniwersytecie im. G. d’Annunzio
w Chieti-Pescara (Włochy) w 2002 r., a w 2006 r. zakończył staż w Klinice Okulistycznej przy
Narodowym Centrum Nowych Technologii (CNAT) w Szpitalu Klinicznym w Chieti. Stopień doktora
uzyskał w roku 2010 (Uniwersytet im.
G d’Annunzio w Chieti-Pescara). Do 2012 r. otrzymywał stypendium na badania naukowe dotyczące
siatkówki w Klinice Okulistycznej przy Narodowym Centrum Nowych Technologii (CNAT) w Szpitalu
Klinicznym w Chieti. Jego zainteresowania badawcze obejmują choroby szklistkowo-siatkówkowe oraz
jaskrę. Jest konsultantem do spraw siatkówki na swojej macierzystej uczelni, jak również czynnym
praktykiem specjalizującym się w dziedzinach takich jak siatkówka, jaskra i niedowidzenie. Koordynuje
liczne badania kliniczne spełniające wymagania dobrej praktyki klinicznej. Jest autorem i współautorem
kilku podręczników w zakresie okulistyki, a także wielu publikacji naukowych, recenzowanych i
cytowanych w bazie Journal Citation Reports. Współpracuje z wieloma czasopismami jako recenzent
prac okulistycznych.
Dr Luca di Antonio jest autorem licznych wystąpień na konferencjach międzynarodowych oraz
członkiem organizacji takich jak Włoskie Towarzystwo Okulistyczne, Europejskie Towarzystwo
Specjalistów Siatkówki czy też Włoskie Towarzystwo Angiografii OCT, którego jest założycielem.

