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Què és l’ambliopia o “ull dropo”?
És la baixa visió d’un o dels dos ulls per una
falta d’ús en el període de desenvolupament
visual (fins als 8 anys, aproximadament).
Què pot passar si no es detecta a temps
un ull dropo?
Com que s’origina a la infància, cal diagnosticarlo precoçment, sinó la baixa visió de l’ull o ulls
afectats es perllongarà durant l’edat adulta. En
la majoria dels casos, al veure-hi bé per un dels
dos ulls, el nen es comporta amb total normalitat i l’ambliopia no es detecta fins que es
realitza una revisió. És per això imprescindible
una revisió de l’estat visual del nen/a abans dels
4 anys d’edat.

Quan cal portar el nen a l’oftalmòleg?
Si s’apropa molt als objectes per veure’ls, desvia els ulls, té les parpelles caigudes o llagrimeig
constant cal fer la revisió immediatament.
Si no és així, la primera exploració ocular
complerta s’hauria de realitzar entre els 3 i 4
anys d’edat, i després anualment.

El Dr. Josep Callizo Tomás amb el Dr. Miquel Callizo Planas

Quadre mèdic
Dr. Josep Callizo Tomás. Oftalmologia
Dr. Josep Callizo Planas. Oftalmologia
Dr. Miquel Callizo Planas. Oftalmologia
Dr. Javier Pérez Mencio. Oftalmologia
Dra. Rosa M. Guinovart Fortuny. Dermatologia i venereologia
Dr. José Sala Payá. Anestesiologia i reanimació
Enric Vila. Optometria
Ana Fabián. Optometria
Cristina Santamaria Moreno. Optometria
Cristina Oltra. Infermeria
Patologies tractades
Cataractes · Glaucoma · Retinopatia diabètica · Degeneració macular · Despreniment de retina · Oftalmologia
pediàtrica · Neurooftalmologia · Cirurgia oculoplàstica

OFTALMOLOGIA

Com es tracta l’ambliopia?
A Clínica Oftalmològica Reus tenim una llarga experiència en el tractament de l’ambliopia,
consistent en corregir la causa: correcció de
l’estrabisme (ull desviat), que no sempre requereix cirurgia; prescripció d’ulleres si és necessari;
cirurgia de la parpella, etc. i sobretot fer treballar l’”ull dropo”, penalitzant l’ull sà, habitualment
amb oclusió per un període de temps variable.

31

