SOLIDARITAT PROFESSIONAL
MIQUEL CALLIZO
Oftalmòleg a CLÍNICA OFTALMOLÒGICA REUS

E

ls Drs. Josep i Miquel Callizo de Clínica Oftalmològia Reus - Drs Callizo, col·laboren amb ONG’s per
compartir els seus coneixements en oftalmologia en
països en vies de desenvolupament.
“Vaig anar un cop a fer una expedició a Maputo (Moçambic) i la diferència és molt gran. Anar-hi et fa obrir els ulls a
una altra realitat. No descarto en un futur tornar-hi”, amb
aquestes paraules l’especialista en oftalmologia i Doctor en
Medicina per la Universitat Rovira i Virgili, Miquel Callizo,
repassa la seva col·laboració amb l’ONG Ocularis. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre fundada el 2010 que
centra la seva tasca en la formació oftalmològica i òptica
en països en vies de desenvolupament de l’Àfrica Subsahariana. El també expert en Oculoplàstica explica que la col·
laboració amb l’ONG Ocularis va néixer de forma natural
quan va conèixer al Joan Prat, el capdavant d’Ocularis.
Pel que fa a la comparació de la nostra realitat i la
viscuda a Maputo, Callizo especifica que la diferència sobta.
“La manca de mitjans empitjora les condicions de treball.
Quan marxa la llum, els quiròfans s’aturen i una cirurgia pot
quedar a mitges. Les distàncies són grans. Potser una persona malalta ha de caminar 15 dies per arribar al metge,
sense saber si l’atendran finalment”, detalla l’oftalmòleg. La

seva contribució va centrar-se a impartir coneixement per
enriquir l’especialització dels treballadors per tal que fossin
més autònoms.
“La taxa infantil és molt alta i no tenen una assistència
adequada. Són gent que viu en unes condicions i un terreny molt pobres. El clima i la sequedat fan molt”, detalla
Josep Callizo. Malgrat tot, després d’una dècada, les condicions mèdiques i higièniques han millorat molt, segons
ho afirma.
Per altra banda, Josep Callizo, director de Clínica Oftalmològia Reus - Drs Callizo, i pare d’en Miquel, professor titular d’Oftalmologia de la URV i professor emèrit de
l’Hospital Universitari Joan XXIII, col·labora amb l’ONG
Ulls del Món. Una organització sense ànim de lucre que
lluita contra la ceguesa. Aquesta ONG dóna una assistència millorada, ajudes econòmiques i una formació especialitzada. “Se’ls ha d’ensenyar tècniques higièniques, molt netes, que permetin erradicar algunes malalties endèmiques.
L’acció quirúrgica se centra en operacions de cataractes i
tenen quiròfans molt preparats, que poden equiparar-se
als que tenim aquí. A hores d’ara, potenciem la prevenció
entre els joves amb malalties com el glaucoma, el tracoma
i l’ambliopia, més coneguda com a ‘ull dropo’”, conclou Josep Callizo.

Dr. Miquel Callizo Planas a l’Hospital de Maputo
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