LA JORNADA DE CASOS CLÍNICS D’INFECCIONS ALS SERVEIS
D’URGÈNCIES ARRIBA PER PRIMER COP A L’IMO
La trobada, que tindrà lloc dimarts vinent davant 150 assistents, incorporarà com a novetat una
xerrada sobre urgències oftalmològiques i presentacions de casos en imatges
Símptomes com pèrdua de visió o visió doble, primer motiu d’alerta davant d’alteracions
sistèmiques com accidents cerebrals vasculars
Barcelona, 2 de novembre del 2017./ L’Institut de Microcirugia Ocular de Barcelona (IMO) acollirà el
proper dimarts 7 de novembre la VIII Jornada de Casos Clínics d’Infeccions als Serveis d’Urgències,
organitzada per la SoCMUE (Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències) amb la
col·laboració de la Fundació IMO.
Enguany serà la primera vegada que aquest acte inclourà una xerrada específica dedicada a les
urgències oftalmològiques, “les grans desconegudes” segons la Dra. Anniken Burés, especialista del
Departament de Retina i Vitri de l’Institut que oferirà la ponència. Com explica l’oftalmòloga, “és
important que no només els oftalmòlegs, sinó també els metges internistes i altres professionals que
atenen aquest servei, la porta d’entrada de molts pacients, coneguin quins són els principals motius
de consulta i sàpiguen com orientar-los”. El Dr. Emili Gené, President del Comitè Científic de la
SoCMUE, coincideix amb aquesta necessitat atès que “només els grans hospitals disposen d’un
oftalmòleg de guàrdia de presència física i, per tant, són necessàries eines per poder fer un primer
diagnòstic i derivar el pacient a l’especialista en funció del grau de severitat”.
“Cal estar especialment atents a les urgències oftalmològiques que poden fer-nos sospitar d’un
problema sistèmic més greu al darrere”, destaca la Dra. Burés, qui afegeix que “símptomes purament
visuals o oculars, com la pèrdua de visió, la visió doble o alteracions en el moviment dels ulls, poden
ser el primer signe d’accidents cerebrals vasculars com embòlies”. Per a l’oftalmòloga, un altre grup
de patologies greus són les malalties oculars vasculars, ja que també poden tenir una implicació
general en l’organisme i requereixen un diagnòstic i una actuació immediata en les primeres hores”.
A banda d’això, a les jornades la Dra. Burés també parlarà de les urgències purament
oftalmològiques: “Estrips o despreniments de retina, inflamacions greus, problemes del nervi òptic o
certs traumatismes es troben entre les causes més severes i s’han de remetre amb diligència a
l’expert per poder iniciar el tractament oportú, ja sigui mèdic o quirúrgic, al més aviat possible”.
Casos com aquests són freqüents al servei d’urgències de l’IMO, malgrat que, afortunadament, el
principal gruix de consultes que se solen rebre als centres hospitalaris són problemes més lleus, com
cossos estranys a l’ull, erosions o ferides superficials, infeccions lleus com conjuntivitis o mussols etc.
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Casos clínics
L’interès despertat per la participació de l’IMO i l’abordatge de l’oftalmologia dins dels Serveis
d’Urgències, sovint un tema poc tractat, ha fet que el Comitè Científic de la jornada hagi rebut com a
novetat casos clínics d’aquesta especialitat. Se sumen a un total de 92 casos, fonamentalment,
d’infeccions, el tema central de la trobada i motiu d’urgència més prevalent. “Compartirem
experiències davant de patologies com la sèpsia, que pot comprometre la vida del pacient i el
pronòstic de la qual depèn d’una actuació ràpida i eficaç, de manera que és un tema molt candent
que tenim actualment sobre la taula”, explica el Dr. Gené.
També s’inclouran de forma pionera presentacions de casos en imatges clíniques o radiològiques,
renovant el format d’aquest acte que arriba la seva vuitena edició (vegeu vídeo de presentació) i que
la setmana vinent espera congregar prop de 150 assistents a l’Auditori de l’IMO.
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