Abordatge i Maneig en
Baixa Visió
Pendent d’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

OBJECTIUS
1. Conèixer les patologies més freqüents
causants de baixa visió, la seva exploració i diagnòstics bàsics, així com afrontar
de manera adequada i amb professionalitat el seu maneig, aportant un gran
valor a les persones que desitgin tornar a
realitzar activitats quotidianes i aficions
prèvies al desenvolupament de la seva
malaltia.
2. Conèixer el concepte, causes principals i epidemiologia actual de la baixa
visió al nostre país.
3. Comprendre els processos psicològics i emocionals pels quals poden passar les persones
afectades en baixa visió, des de la perspectiva d’un procés dinàmic d’ajustament a la seva discapacitat. El professional podrà conèixer les seves actituds vers la discapacitat visual, i tenir recursos per a una millor atenció.
4. Exploració ocular del pacient amb baixa visió i interpretació microperimetria, proves
d’ imatge i electrofisiològiques.
5. Prescripció d’ajudes òptiques i no òptiques.
6. Maneig del dèficit visual amb entrenament de la visió excèntrica.
7. Actualització dels mètodes quirúrgics per a baixa visió.
8. Conèixer la seva posició vers la discapacitat administrant-se un qüestionari d’avaluació sobre
actituds ver la discapacitat visual.
9. Conèixer el model explicatiu sobre les reaccions davant la pèrdua de visió més al ús, d’entre
els models basats en la evidència actuals.
10. Modificar, si és el cas, la seva percepció sobre les reaccions de les persones que perden visió.
11. Participar d’un taller pràctic per valorar, provar i preguntar sobre el material, com ara tests i
ajudes òptiques que es portaran al curs.

PROGRAMA
PART NO PRESENCIAL 20 DE MAIG
Dues setmanes abans del curs, els alumnes rebran els apunts perquè puguin preparar-se la
sessió del 2 de juny, més un examen previ que hauran de realitzar.
PART NO PRESENCIAL 29 DE MAIG DE 2019
Últim dia perquè els alumnes enviïn contestat l'examen previ.
PART PRESENCIAL 2 DE JUNY
9:00h-09:10h Benvinguda. Presentació i aclariment dels apunts.
09:10h-10:40h Introducció al curs. Concepte, epidemiologia i causes de baixa visió.
10:40h-11:00h DESCANS
11:00h-12:20h Exploració ocular i maneig en baixa visió
12:20h-12:40h Posada en comú sobre la experiència en baixa visió.
12:40h-13:05h Administració i auto correcció de la escala d’Ajustament a la Discapacitat Visual
de Nottingham.
13:05h-13:20h Ajustar-se a la discapacitat visual.
13:20h-14:10h El model de discapacitat de la O.M.S i el model d’ajustament a la
discapacitat visual més a l’ús al nostre país.
Variables implicades i efectes sobre la vida de la persona.
14:15h-15:45h DINAR
15:45h-16:15 Recursos personals i de la xarxa de suport davant del dèficit.
Com afrontar la discapacitat visual.
16:15h-16:55h Actitud davant dels ajuts òptics i/o de la rehabilitació. Comentaris finals.
16:55h-17:10h Introducció. Sistemes d’ampliació. Classificació d’ajuts de Baixa Visió.
Prescripció d’ajuts de Baixa Visió.
17:10h-18:25h Filtres d’Absorció selectiva. Lupes. Microscopis.Telescopis. Telemicroscopis.
Ajuts electroòptiques. Ajuts no òptiques. Ajuts no visuals.
18:25h-18:45h DESCANS
18:45h-19:15h Recomanacions de prescripció d’ajuts òptics i electrònics (taller pràctic).

TIPUS DE FORMACIÓ
Curs semipresencial:
Part no presencial de 15 hores del 20 de maig a l’1 de juny.
Part presencial de 8 hores el dia 2 de juny.

DOCENTS
Augusto Pardo Sáiz
Metge adjunt. Servei d’ Oftalmologia. Secció Retina-Vitri. Facultatiu Especialista de Oftalmologia, per oposició al juny del 2006. Llicenciat en Medicina y Cirurgia. Facultat de Medicina.
Universidad Literaria de Valencia. M.I.R Oftalmologia. Especialitat en Retina-Vitri. Fins al 2010,
metge adjunt a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, i professor associat mèdic
d'Oftalmologia, a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.
Actualment treballa a la secció Retina-Vitri de l’Hospital Universitario Doctor Peset a València.
Rafael Pallero González
Assessor de la Direcció General (Dep Autonomia Personal) des de 2015. Doctor en Psicologia.
Psicòleg Sanitari amb especialitat a discapacitat visual i ceguera. Psicòleg dels serveis socials
de la ONCE des de 1988 fins l’actualitat, i formador dels nous professionals de la Psicologia de
l’entitat. Coautor del manual Psicología y Ceguera, de El Cuestionario Tarragona de Ansiedad
para Ciegos y, Adaptador de les escales NAS y AVL de ajuste a la discapacidad visual.
Mª Paz Álvaro Rubio
Responsable Departament Tècnic i Formació en Low Vision Lens. Diplomada en Òptica i Optometria per la Universidad Complutense de Madrid amb Máster en Gestió comercial i màrqueting per ESIC. Va desenvolupar la seva carrera professional durant 15 anys a Ulloa Óptico, com
a responsable tècnic i de formació de l’especialitat de Baixa Visió. Actualment, és responsable
tècnic i de formació a Low Vision Lens.

UBICACIÓ I HORARIS
Horari part presencial: diumenge 2 de juny de 2019 (9:00h – 19:15h).
Lloc: Tarragona (Lloc concret encara per confirmar).
Preu:
Òptics optometristes col·legiats al COOOC: 80 euros
Òptics optometristes col·legiats en altres col·legis: 159 euros
Titulats en òptica i optometria no col·legiats i altres professionals: 206 euros
Estudiants: 50 euros.
Crèdits: Pendent de confirmació pel CCFCPS (Vàlids per la VPC).
Límit de participants: 25 persones.
Data límit d’inscripció: 17 de maig.
(*) Avisar en cas d’intoleràncies alimentàries.
Per tal de formalitzar la inscripció, cal enviar el comprovant de pagament a
formacio@coooc.cat juntament amb el NOM DEL CURS i les dades de la persona inscrita
(NOM,COGNOM, Nº COL•LEGIAT, TELÈFON i CORREU ELECTRÒNIC).
Número de compte: LA CAIXA ES70.2100.0923.7602.0020.4391

