Visió binocular estràbica.
Guia d’optometria pràctica
Pendent d’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

OBJECTIUS
1. Dotar els optometristes d'un model de procediment clínic, basat en un protocol ordenat, que els
permeti identificar, classificar i manejar el tipus
d'estrabisme per a poder minimitzar els efectes
adversos que comporta la presència d'estrabisme
en la qualitat de vida dels nostres pacients.
2. Proporcionar una guia pràctica que permeti
abordar un examen visual complet en pacients
amb estrabisme.
3. Identificar infants amb risc de desenvolupar estrabisme.
4. Identificar la presència de qualsevol tipus d'estrabisme.
5. Minimitzar els efectes adversos de l'estrabisme i millorar la qualitat de vida dels nostres
pacients.
6. Realitzar un diagnòstic diferencial adequat a partir de les diferents desviacions inconcomitantes i determinar la seva etiologia.
7.Donar pautes en els criteris de derivació.

DOCENT
Teyma Valero
Màster en Investigació i Optometria Clínica en Ciències de la Visió per la UEM, Bachelor of Science i Master of Science in Clinical Optomotry pel Pennsylvania College of Optometry (Salus University), Màster en Optometria Clínica pel Centre Boston d’Optometria, Diplomada en Òptica i
Optometria per la Universitat de Murcia.
Ocupa la gerència del Centre d’Optometria Valero a Torrevieja (Alicante). Combina la seva activitat clínica impartint cursos d’Optometria Clínica i Pediatria.

TIPUS DE FORMACIÓ
El curs està organitzat en dos mòduls teòrics diferents i complementaris.
Per una banda, una part no presencial en la qual se subministra als alumnes un document per a
l’autoestudi amb el contingut teòric de la sessió.
Per una altra, a la part presencial es desenvolupa l’explicació del ponent sobre els casos i es mostren imatges, algorismes i esquemes. Finalment, es farà un torn de preguntes sobre tot allò
explicat. Després de la part presencial, es realitzarà una prova de coneixement.

PROGRAMA
PART NO PRESENCIAL 24 D’ABRIL
15 dies abans de la part presencial, els alumnes rebran els apunts perquè puguin preparar-se
la sessió del 9 de maig. Juntament amb els apunts, també se'ls farà arribar un examen previ.
PART NO PRESENCIAL 4 DE MAIG
Els alumnes hauran d'enviar retornat per correu electrònic, les respostes del control previ,
abans del 3 de febrer.
PART PRESENCIAL 9 DE MAIG
9.30h-9.40h Benvinguda. Presentació i aclariment dels apunts.
9.40h-11.30h Introducció. Principis bàsics d’anatomia. Definició, epidemiologia i classificació
de l’estrabisme
11:30H-11:50H Descans
11.50h-13.50h Examen clínic. Exploració en desviacions inconcomitants
13:50h - 16:00h Dinar
16.00h-18.00h Examen clínic. Exploració en desviacions concomitants
18:00h-18:20h Descans
18.20h-20.30h Maneig de l’estrabisme. Bases. Tipus i estratègies. Pronòstic i seguiment.

UBICACIÓ I HORARIS
Horari part presencial: 9 de maig (9:30-20:30 hores)
Lloc: seu del Col•legi (C/ Comte Borrell, 179 – 183 • 08015 Barcelona).
Preu:
Òptics optometristes col·legiats al COOOC: 65,00 euros
Òptics optometristes col·legiats en altres col·legis: 130,00 euros
Titulats en òptica i optometria no col·legiats i altres professionals: 166,00 euros
Crèdits: Pendent de confirmació pel CCFCPS (Vàlids per la VPC).
Límit de participants: 25 persones.
Data límit d’inscripció: 23 d’abril.
(*) 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

