CONVOCATÒRIA

Setmana Mundial del Glaucoma

DESXIFRAR EL GLAUCOMA I IMPULSAR-NE LA PREVENCIÓ,
OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ IMO
Una taula rodona, que es retransmetrà en directe per Internet, resoldrà, demà a les 19.00 h a
l'auditori de l'Institut de Microcirurgia Ocular, les consultes més habituals sobre la malaltia
Ofereix revisions gratuïtes de diagnòstic precoç des d'avui i fins divendres, amb motiu de la
Setmana Mundial del Glaucoma, que se celebrarà del 12 al 18 de març
Barcelona, 6 de març del 2017./ La Fundació IMO organitza demà, 7 de març, la taula rodona
"Desxifrant el glaucoma", que tindrà lloc a l'Auditori de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) a les
19.00 h i que preveu congregar al voltant d'un centenar d'assistents. L'acte també es podrà seguir en
directe via streaming –des de la pàgina web de l’IMO i dels seus canals de Facebook i de YouTube– i
estarà conduït per les doctores del Departament de Glaucoma, Elena Arrondo, Sílvia Freixes i Laia
Pascual, les quals resoldran els dubtes enviats prèviament pels pacients sobre la prevenció de la
patologia i el seu diagnòstic i tractament, a més de qüestions relacionades amb avenços propers.
Per promoure el diagnòstic precoç de la malaltia, ja que el glaucoma evoluciona sense donar
símptomes en les primeres fases i la meitat dels afectats no són conscients que el pateixen, la
Fundació IMO ofereix durant tota aquesta setmana (del 6 al 10 de març) revisions oculars gratuïtes a
població de risc, especialment dirigides a persones més grans de 60 anys o amb antecedents
familiars, amb hipertensió ocular o amb miopia/hipermetropia alta. Segons les especialistes de l’IMO,
"les exploracions oftalmològiques periòdiques són fonamentals per controlar la malaltia i frenar la
reducció progressiva del camp visual que provoca, ja que es pot arribar a la ceguesa si no es detecta i
tracta a temps".
De fet, el glaucoma és la primera causa de pèrdua severa i irreversible de visió, amb més de 60
milions de pacients al món i la previsió de superar els 75 milions el 2020 a causa de l'augment de
l'esperança de vida i de l'envelliment de la població. Aquí rau la importància de cridar l'atenció sobre
aquesta patologia, com es proposa la Setmana Mundial del Glaucoma (del 12 al 18 de març), a la qual
la Fundació IMO se suma amb el desenvolupament d'aquestes activitats. Per fer-ho, ha tingut per
quart any consecutiu la col·laboració de l'Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) i del Col·legi
Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), que han distribuït materials informatius de la
campanya i de divulgació de la malaltia entre prop de 600 establiments.

Taula rodona: “Desxifrant el glaucoma”
Data:

Dimarts, 7 de març

Hora:

19.00 h

Lloc:

Auditori IMO

Direcció:

Josep Maria Lladó, 3 (Sortida 7 Rda. Dalt) 08035 Barcelona
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