SETMANA MUNDIAL DEL GLAUCOMA

UN 23% DE LES PERSONES VISITADES A LA UNITAT DE DIAGNÒSTIC
PRECOÇ DE L’IMO TÉ GLAUCOMA O ESTÀ EN ZONA DE RISC
Cap ho sabia prèviament, cosa que posa de manifest l'avenç silenciós d'aquesta patologia i la
importància de les revisions regulars a partir dels 40 anys o si hi ha factors de risc
Els controls s'inscriuen en una campanya de la Fundació IMO, que també ha volgut conscienciar,
mitjançant la realitat virtual, sobre les conseqüències d'un diagnòstic tardà

Barcelona, 14 de març del 2019./ Un total de 29 de les 129 persones que entre dilluns i dimecres
d'aquesta setmana s'han acostat a l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) per participar a les
revisions gratuïtes impulsades per la Fundació IMO amb motiu de la Setmana Mundial del
Glaucoma, que se celebra aquests dies, han descobert que tenen la malaltia o que, almenys, estan
en zona de risc. En concret, 4 pacients han estat diagnosticats de glaucoma i 6 més requereixen
proves complementàries per poder confirmar les sospites després de la revisió a la Unitat de
Diagnòstic Precoç. Així mateix, s'han detectat 19 casos en què hi ha algun factor de risc, com ara
angle estret (10 pacients) o pressió intraocular elevada, principal factor de risc del glaucoma i en el
control de la qual se centren tots els tractaments actuals (5 persones afectades). A més, 2 pacients
han presentat algun problema ocular que pot vincular-se al glaucoma, com ara asimetria papil·lar (3
casos) o síndrome de dispersió pigmentària, trobada en 2 pacients. Les revisions, que com cada any
s'ofereixen de forma gratuïta durant la Setmana Mundial de Glaucoma, també han servit per
diagnosticar altres patologies oculars, entre les quals destaquen les cataractes, que s’han detectat
en 4 persones.
Tot i que el percentatge de patologia o de risc de glaucoma és inferior a campanyes anteriors (altres
anys va superar amb escreix el 30%), el fet que entre 2 i 3 persones de cada 10 pateixi o pugui patir
la patologia –primera causa de ceguesa irreversible– i no ho sàpiga, posa de manifest la importància
de la prevenció. Segons la Dra. Elena Arrondo, responsable del Departament de Glaucoma de l’IMO,
"els casos que hem detectat en poques hores són una mostra clara de l'avenç silenciós d'una
malaltia que, atès que afecta el camp de visió i no l'agudesa visual, no sol donar símptomes
evidents fins que ja està molt avançada". En aquest sentit, l'especialista recorda la importància dels
controls regulars, "especialment a partir dels 40 anys o, encara més, si es tenen factors de risc
coneguts, com ara antecedents familiars, miopia alta o altres problemes oculars, o bé si s’ha patit
un traumatisme, entre d'altres”.
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Realitat virtual, problema real
Per crear consciència, la Fundació IMO ha impulsat, juntament amb les revisions gratuïtes, una
iniciativa pionera en la prevenció de la patologia: ha desenvolupat ad hoc tres escenaris de realitat
virtual on les persones que s'han acostat a l’IMO durant la campanya han pogut comprovar en
primera persona els possibles efectes d'un glaucoma no diagnosticat i tractat a temps, així com les
limitacions en la vida diària que comporta la "visió en túnel" associada a la pèrdua de camp visual
perifèric, típica de la malaltia en estats avançats (vegeu vídeo resum).
La campanya s'ha completat amb l'emissió en directe, el dimarts 12 des de l'auditori de l’IMO, d'un
programa de ràdio que, durant una hora i mitja, es va centrar en la patologia i en altres assumptes
relacionats amb la visió. L'espai, "Islàndia", de l'emissora catalana RAC1, va recollir emotius
testimonis de pacients amb problemes de visió que, en alguns casos, han estat diagnosticats a
temps i/o han pogut ser tractats amb èxit, objectiu que persegueix la campanya impulsada per la
Fundació IMO amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma.
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