EL DIA 12 DE MARÇ
ÉS EL DIA MUNDIAL DEL GLAUCOMA

Perquè mai hagis de veure
el món a través d’un tub
• Què és el glaucoma i per què es produeix?
El glaucoma és una malaltia que produeix un dany progressiu al nervi òptic. La seva incidència augmenta amb
l’edat. Es produeix quan l’augment de la pressió intraocular (PIO) va lesionant les fibres nervioses fins a produir
la pèrdua total de la visió. El camp de visió va disminuint
lentament, i si no es tracta a temps, es pot perdre completament.
• Com es manifesta?
La meitat dels pacients amb glaucoma no saben que pateixen la malaltia, ja que no es manifesta, no fa mal i no
dona cap símptoma fins a fases avançades. Es va produint
una disminució progressiva del camp visual i de l’agudesa
visual.
• Es pot prevenir?
El glaucoma es pot prevenir però cal fer un estudi de la
pressió intraocular, un estudi del nervi òptic i del camp
visual. Aquesta exploració només la pot realitzar de forma complerta un metge oftalmòleg, amb l’ajuda d’aparells

com els que disposem a Clínica Oftalmològica Reus –
Drs. Callizo. Els antecedents familiars de glaucoma, l’edat
superior als 50 anys i la miopia, entre altres, són factors
de risc de patir glaucoma. És per tot això que es recomanen revisions periòdiques amb el metge oftalmòleg per
descartar aquesta i d’altres malalties visuals.
• Com es tracta?
Per tal de tractar el glaucoma, es necessari baixar la pressió ocular per tal de preservar la visió i el camp visual. El
diagnòstic precoç es fonamental, ja que les lesions produïdes no poden recuperar-se.
El tractament mèdic amb col·liris és la primera fase, i si
cal es farà tractament amb làser o bé amb cirurgia.
Clínica Oftalmològica Reus – Drs. Callizo disposa de
metges oftalmòlegs especialistes en glaucoma i aparells
d’última generació (CIRRUS™ 5000 HD-OCT with Angioplex® de Zeiss, campimetría computeritzada Humphrey de Zeiss, topografia Pentacam®, HRT…) per tal de
realitzar els diagnòstics individualitzats més acurats i els
tractaments més avançats per als nostres pacients.

Clínica Oftalmològica Reus – Drs. Callizo és un centre que es
dedica al tractament integral mèdic i quirúrgic de les patologies
oculars, disposant de quiròfans exclusius per a cirurgia oftalmológica, homologats pel Departament de Salut.
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