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Què és el glaucoma? El glaucoma és 
una malaltia que produeix un dany 
progressiu al nervi òptic. La seva inci-
dència augmenta amb l’edat. El camp 
de visió va disminuint lentament, i 
si no es tracta a temps, es pot perdre 
completament la visió.

Per què es produeix el glaucoma? 
L’augment de la pressió intraocular 
(PIO) va lesionant les fibres nervi-
oses fins a    produir la pèrdua total 
de la visió.

Com es manifesta el glaucoma? La 
meitat dels pacients amb glaucoma 
no saben que pateixen la malaltia, 
doncs, generalment, no dóna símp-
tomes fins a fases avançades. Es va 
produint una disminució progressiva 
del camp visual i de l’agudesa visual.

Es pot prevenir el glaucoma? Sí, 
cal fer un estudi de la pressió ocular, 
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 disposa Clí-
nica Oftalmològica Reus – Drs. 
Callizo (OCT, HRT, campimetría 
computeritzada Humphrey, Penta-
cam…). Els antecedents familiars de 
glaucoma, l’edat superior als 50 anys 
i la miopia, entre altres, són factors 
de risc de patir glaucoma.

Com es tracta el glaucoma? Cal bai-
xar la pressió ocular per tal de preservar 
la visió i el camp visual. El diagnòstic 
precoç es fonamental, ja que les lesi-
ons 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.

El Dr. Josep Callizo i  Tomàs és 
doctor en Medicina per la URV, Pro-

fessor Titular d’Oftalmologia de la 
URV, metge consultor Sénior d’Of-
talmologia a l’hospital universitari 
Joan XXIII de Tarragona i Director 
Mèdic de Clínica Oftalmològica 
Reus – Drs. Callizo (COR).

El Dr. Miquel Callizo Planas és lli-
cenciat en Medicina i Cirurgia per la 
URV, Màster en Oculoplàstica (Òrbi-

ta, Parpelles i Vies Llagrimals) per la 
UB i doctor en Medicina per la URV.

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

La Clínica Oftalmològica Reus - Drs. Callizo ens explica en què consisteix el glaucoma i 
ens parla sobre el seu tractament

Perquè mai hagis de veure el 
món a través d’un tub

Camí de l’Aleixar, 51-53, 43202 Reus Tel. 977 322 408
www.clinicaoftalmologicareus.es

PATOLOGIES TRACTADES:
Cataractes · Glaucoma · Retinopatia diabètica · Degeneració macular · Des-
preniment de retina · Oftalmologia pediàtrica · Neurooftalmologia · Cirurgia 
oculoplàstica · Cirurgia refractiva · Cirurgia de la Presbícia · Cirurgia lacrimal
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