Setmana Mundial del Glaucoma, del 12 al 18 de març

TENS DUBTES SOBRE EL GLAUCOMA?
Les oftalmòlogues de l’IMO respondran les preguntes dels pacients en la taula rodona “Desxifrant
el Glaucoma”, el 7 de març a les 19.00 h, oberta en directe a través d’Internet
La Fundació IMO també oferirà revisions gratuïtes de diagnòstic precoç, del 6 al 10 de març, com a
part d’una campanya preventiva que té el suport de 600 farmàcies y òptiques
Barcelona, 21 de febrer del 2017./ La Fundació IMO se suma un any més a la Setmana Mundial del
Glaucoma (del 12 al 18 de març) per promoure la prevenció d'aquesta malaltia, primera causa de
ceguesa irreversible en el món. Per això, organitza la taula rodona "Desxifrant el glaucoma", que
tindrà lloc a l'Auditori de l'Institut el 7 de març a les 19.00 h, i en la qual les doctores Elena Arrondo,
Sílvia Freixes i Laia Pascual resoldran els dubtes més comuns sobre la patologia. Afectats, familiars,
població de risc i professionals relacionats amb la cura de la visió, a més de qualsevol interessat,
podran enviar prèviament les seves consultes a través del web www.descifrandoelglaucoma.org, del
hashtag #descifrandoelglaucoma o del correu electrònic glaucoma@fundacionimo.org. Per conèixerne la resposta, les persones que no vagin a l'esdeveniment tindran l'oportunitat de seguir-lo en
directe, via streaming, des de la pàgina web de l’IMO i els seus canals de Facebook i de YouTube.
Les activitats impulsades per la Fundació IMO en el marc de la Setmana Mundial del Glaucoma també
inclouen, durant els dies anteriors (del 6 al 10 de març), revisions oculars gratuïtes a la Unitat de
Diagnòstic Precoç de l'Institut dirigides als col·lectius que han d’estar especialment alerta: pacients
més grans de 60 anys, amb antecedents familiars, amb hipertensió ocular o amb miopia/
hipermetropia alta. Aquests controls ja han permès atendre, durant els 4 últims anys, més de 600
persones, un 33% de les quals ha presentat la patologia o factors de risc per desenvolupar la malaltia
que desconeixien.
Per sensibilitzar de la importància d'aquests controls i difondre la iniciativa, la Fundació IMO disposa,
també per quart any consecutiu, de 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 entre 440 farmàcies i 150 òptiques, el punt de contacte amb molts pacients i, per tant, la
primera baula de la cadena preventiva.
Sobre el glaucoma
Més de 60 milions de persones al món pateixen glaucoma i s'espera que el 2020 se superin els 75
milions, atès l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població. Tot i això, es tracta d'una
patologia que segueix sent "silenciosa", ja que no sol donar símptomes fins a fases avançades i, com
a conseqüència, el 50% dels afectats només són conscients que la pateixen quan ja han perdut
irreversiblement gran part del seu camp visual.
"Aconseguir la implicació dels pacients és clau per aturar l'avenç del glaucoma", afirmen les
especialistes de l'Institut, les quals destaquen el paper actiu que aquests juguen tant en el diagnòstic
precoç (acudint a revisions periòdiques biennals a partir dels 40 anys o anuals a partir dels 60 anys o
en cas de tenir factors de risc) com en el tractament, especialment els que requereixen l'ús diari de
col·liris.
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