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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

FÀRMACS DIAGNÒSTICS PER A  

L’EXPLORACIÓ DE LA SALUT VISUAL 

 

RESUM 

La titulació de Grau en Òptica i Optometria a l’Estat Espanyol ha obtingut més 

competències acadèmiques en els últims anys però en canvi, no ha adquirit més 

competències professionals, com és el cas d’altres països europeus que sí les tenen, com és 

l’ús de fàrmacs diagnòstics durant la pràctica optomètrica. 
 

L’objectiu d’aquest treball és exposar l’estudi de camp realitzat sobre l’abast de la pràctica 

de l’òptica i l’optometria a la Unió Europea en relació a l’ús de fàrmacs diagnòstics i 

analitzar les seves repercussions en l’exploració de la salut visual, si els òptics-

optometristes a l’Estat Espanyol en fessin servir. 
 

En primer lloc, analitzem l’abast de la pràctica als diferents països i l’estat actual de la 

professió, en relació a la quantitat d’oftalmòlegs/habitant. Des del punt de vista educatiu, 

comparem els plans d’ensenyament d’aquelles universitats de països europeus, on els 

optometristes poden fer ús de fàrmacs diagnòstics, amb el de la Facultat d’Òptica i 

Optometria de Terrassa. En tercer lloc, un cop exposats els diferents tipus de fàrmacs, 

realitzem un estudi dels principals problemes derivats del seu ús per part de professionals 

de la salut, el xoc anafilàctic i el glaucoma agut; i el seus riscos. I finalment, exposem un 

estudi previsional de la millora en l’accés a l’atenció visual a l’Estat Espanyol, en el cas de 

que els òptics-optometristes espanyols fessin ús d’aquests fàrmacs a la seva pràctica.  
 

A partir de tota la informació aportada, podem concloure que l’ús de fàrmacs diagnòstics 

per part d’òptics i optometristes, sempre que s’acompanyi d’una bona formació, té un risc 

molt baix de derivar en complicacions, i permetria poder detectar, de forma precoç, 

aquelles patologies que més afecten als pacients majors de 40 anys, millorant el pronòstic 

del seu tractament. 



 
 

 
 

 

 
 

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

FARMACOS DIAGNOSTICO PARALA  

EXPLORACIÓN DE LA SALUD VISUAL 

 

RESUMEN 

La titulación de Grado en Óptica y Optometría en el Estado Español ha obtenido más 

competencias académicas en los últimos años pero en cambio, no ha adquirido más 

competencias profesionales, como es el caso de otros países europeos que sí las tienen, 

por ejemplo el uso de fármacos diagnósticos durante la práctica optométrica.  
 

El objetivo de este trabajo es exponer el estudio de campo realizado sobre el alcance de la 

práctica de la óptica y la optometría en relación al uso de fármacos diagnósticos y analizar 

las repercusiones en la exploración de la salud visual, si los ópticos-optometristas en el 

Estado Español los utilizaran.  
 

En primer lugar, analizamos el alcance de la práctica en los diferentes países y el estado 

actual de la profesión, en relación a la cantidad de oftalmólogos/habitante. Desde el punto 

de vista educativo, comparamos los planes de aprendizaje de las universidades de países 

europeos, donde los optometristas pueden hacer uso de los fármacos diagnósticos, con el 

de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa. En tercer lugar, una vez expuestos los 

diferentes tipos d fármacos, realizamos un estudio de los principales problemas derivados 

del uso de estos fármacos por parte de los profesionales de la salud, el choque anafiláctico 

y el glaucoma agudo, y sus riesgos. I finalmente, exponemos un estudio previsional de la 

mejora en el acceso a la atención visual en el Estado Español, en el caso que los ópticos-

optometristas españoles utilizaran estos fármacos en su práctica.  
 

A partir de toda la información aportada, podemos concluir que el uso de fármacos 

diagnóstico por parte de los ópticos i optometristas, siempre que se acompañe de una 

buena formación, tiene un riesgo muy bajo de derivar  en complicaciones, y permitiría 

poder detectar, de forma precoz, esas patologías que más afectan a los pacientes mayores 

de 40 años, mejorando el pronóstico de su tratamiento. 



 
 

 
 

 

 
 

GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

DIAGNOSTIC DRUGS FOR THE EXPLORATION FOR THE 

EXPLORATION OF VISUAL HEALTH 

 

SUMMARY 

The degree in Optics and Optometry in the Spanish State has obtained more academic skills 

in recent years; however, the scope of practice has no changed recently, as is the case of 

other European countries, introducing, for example,  the use of diagnostic drugs during the 

optometric practice.  
 

The aim of this investigation is to present the results of a research carried out on the scope 

of practice of optics and optometry on the use of diagnostic drugs and to analyze the 

possible results of its potential use by optometrists in Spain in the exploration of visual 

health.  
 

First, we analyze the scope of practice in different countries and the current state of the 

profession, in relation to the number of ophthalmologist/habitant. From the educational 

point of view, we compare the curriculum of those universities in European countries, 

where optometrists can use diagnostic drugs, with the Terrasa School of Optics and 

Optometry. Thirdly, once the different types of drugs were have  been exposed, we made a 

study of the main problems arising from the use of these drugs by health professionals and 

their risks. And finally, we present a forecast study of the improvement in access to visual 

attention in the Spanish State, in case Spanish opticians-optometrists use these drugs in 

their practice.  
 

From all the information provided, we can conclude that the use of diagnostic drugs by 

opticians and optometrists, always accompanied by good training, has a very low risk of 

complications, and would allow early detection of pathologies that mainly affect patients 

over 40 years, improving the prognosis of their treatment.  

 
 



 
 

 
 

 

 
 

GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

DIAGNOSTIC DRUGS FOR THE EXPLORATION FOR THE 

EXPLORATION OF VISUAL HEALTH 

 

EXTENSIVE SUMMARY 

The optics and optometry profession has evolved at diverse speeds in the different European 

countries, as a consequence of the degree of training attained, the law that regulates professional 

practice, the organization of health professions and the political weight and the attitude of 

ophthalmology towards optometry. The degree in Optics and Optometry in the Spanish State has 

obtained more academic skills in recent years; however, it has not acquired more professional 

skills, as it happened to be in other European countries, where the use of diagnostic drugs in 

optometric practices has been recently introduced. 

 

The aim of this investigation is to present field research carried out on the scope of practice of 

optics and optometry on the use of diagnostic drugs and to analyze its possible repercussion in the 

exploration of visual health, if opticians-optometrists in Spain will use. 

 

In order to develop the content of this work, we have structured it into six sections: 

 

1. Legislation on drugs 

 

Medicines and medical devices are consumer goods that are strictly regulated by health authorities, 

in order to guarantee safety, efficacy, quality and information of drugs to the market. For this 

reason, in this first section, we present all the legislation and registration procedures that are 

required to commercialize a drug, both in the European Union and in the Spanish State and also 

explain what the registration dossier consists of. 



 
 

 
 

 

2. Comparative study of access to drugs by health professionals who are not medical 

doctors in the different countries of the world. 

In the second section of the work, we analyze the scope of practice of optics and optometry and 

also the current state of the profession in the European Union. 

We understand the scope of practice as the set of procedures, actions and processes that a health 

professional can carry out in accordance with his professional license. Defining the scope of 

practice of optics and optometry is difficult but important for the profession and also for their 

education. 

The World Council of Optometry (WCO) classifies the scope of practice of optics and optometry in 

four categories, according to professional attributions, where each requires a set of competencies 

that includes the previous category. We have observed that Spain is in the third group, where 

opticians and optometrists can provide all the services of the profession, except the use of 

diagnostic drugs, while Nordic countries and the Netherlands can; and the prescription of 

therapeutic drugs, which corresponds to the upper category of the classification, the United 

Kingdom and Ireland optometrist would be in this highest level, likewise other reference countries 

from outside the European Union. 

This diversity of the professional practice of the optician-optometrist, leads us to analyze the 

current state of the profession in Europe, where we have been able to observe that, depending on 

the distribution of the professionals that make up the visual care team, shared between 

ophthalmologists, optometrists and opticians will contribute, significantly, in the distribution of 

competencies. 

3. Analysis of the situation in countries where visual health professionals who are not 

medical doctors provide diagnostic drugs. 

In this section, we have exposed the standards of competence of the optometrist, which was 

carried out by the World Council of Optometry, to support the development of optometry 

education, promote a greater harmonization of education and create a greater uniformity of 

practice of Optometry around the world.  



 
 

 
 

 

We have also made an analysis, from the educational point of view, of the studies in those 

countries, where the opticians and optometrists can make use of the diagnostic drugs and we have 

compared them with the curriculum that is currently offered in the Terrassa School of Optics and 

Optometry. The Universities that we have chosen for the analysis are: 

-  Faculty of Health Sciences of the University of Buskerud, Norway. 

- Metropolita University of Applied Sciences of Helsinki, Finland. 

- Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. 

-  University of Applied Sciences of Utrecht, Netherlands. 

-  Dublin Institute of Technology, Ireland. 

We have been able to verify that the training received by opticians and optometry professionals is 

also diverse. In the first place, we have made a comparison, regarding the percentage weight of the 

preclinical and clinical subjects of the syllabus on the total of ECTS of the degree at each university; 

and, on the other hand, we have made the comparison of the absolute number of credits, because 

the total of credits of each degree in the different universities is unequal. In both cases, we have 

seen that the results are diverse. 

Secondly, we compared the number of ECTS on pharmacology and pathology among the different 

institutions, to find out that we have significant differences, with more credits devoted to these 

topics in the countries with a wider scope of practice. 

4. Diagnostic drugs 

In this section we present the different types of diagnostic drugs: mydriatics and cycloplegics, 

topical anesthetics and diagnostic agents. We overview their characteristics: indications, adverse 

reactions, precautions, contraindications and registered features in the Spanish State. 

5. Prevalence studies derived from the use of diagnostic drugs by health professionals 

Once the adverse reactions that the different diagnostic drugs have been overview, we have 

presented incidence studies of the main and more severe problems (anaphylactic shock and acute 

narrow-angle glaucoma) arising from its use by ocular health professionals. 



 
 

 
 

 

In the first case, it is a severe, generalized, rapid installation immune reaction that is characterized 

by an increase in the sensitivity of the organism to an allergen; it is a clinical syndrome of vital risk 

for the person who needs to be treated with urgency. As regards of acute narrow-angle glaucoma, 

it is an ophthalmic emergency that is characterized by an acute crisis caused by the sudden closure 

of the pathways of elimination of the aqueous humor, which mainly occurs with a sudden increase 

in intraocular pressure and severe acute pain, among other symptoms. Overall, it is a pathology 

with a very high incidence that will increase in the coming years due to the increase in the life 

expectancy of the population. 

In this same section, we have analyzed, from certain epidemiological studies, the danger of 

suffering acute glaucoma associated with the use of mydriatics and cycloplegics; where we could 

verify that there is a low risk, almost zero, that these drugs can develop acute glaucoma during 

optometric practice. 

6.  Forecast study of the improvement in access to visual health care in the Spanish State. 

In the last section of the work, we present a forecast study of the improvement in access to visual 

attention in the Spanish State, in case Spanish opticians-optometrists use these drugs in their 

practice. 

Firstly, we present the frequency of visits to optical shops by age groups, using data extracted from 

the Blue Book of Vision published in 2013, where we observed that the age group that most 

frequently visit the optical shop is from 45 to 50 years old. From this age, we observe that the 

number of people who need to correct their visual defects is increased due presbyopia, an 

inevitable alteration, linked to age, which is caused by the loss of accommodation of the lens, when 

it becomes rigid, and the changes in the ciliary body. On the other hand, we also see that in the 

Spanish State there is a predominance of people over 45-50 years, a situation that will increase in 

the coming years, as the population is aging. 

Secondly, we expose the prevalence of the visual conditions that most affect each age group and 

the importance of early detection of visual problems. We focus on the age group of the population 

over 45-50 years, where we show, in a summarized way, the pathologies that most affect these 

ages: cataract, glaucoma, macular degeneration associated with age (DMAE) and diabetic 

retinopathy. 



 
 

 
 

 

These pathologies are characterized in that they are associated with age; some, such as glaucoma 

and DMAE, do not present symptoms until the disease is well advanced; and finally, the loss of 

vision that may be caused by them leads to serious consequences in patient’s quality of life. 

For all these reasons, we highlight the importance of frequent eye exams that include complete 

tests with the use of diagnostic drugs, in order to detect these ocular pathologies in the initial 

stages, which would allow the patient to be referred to the ophthalmologist, so that the 

appropriate treatment can be established and the pathology had a better prognosis. Also, in 

countries where optometrists use diagnostic drugs, it has been shown that, with adequate training, 

the benefits to the population outweigh the risks. 
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1 INTRODUCCIÓ  

 

L’optometria es va establir com a professió en diferents parts del món ara ja farà més de 100 

anys i va permetre passar de l’educació tècnica de l’òptica i la refracció, a incloure l’òptica 

visual, l’anatomia i la fisiologia de l’ull, el reconeixement i tractament de les malalties. En 

paral·lel a aquesta evolució, l’optometria va obtenir més reconeixement, el que va comportar 

que estigués més regulada i que, de  mica en mica, en més països s’hagi anat integrant a 

l’àmbit sanitari, tant en el sector públic com en el privat.  

La professió de l’òptica i l’optometria ha evolucionat a diferents velocitats en els diferents 

països d’Europa, com a conseqüència del grau de formació assolida, de la llei que en regula 

l’exercici professional, l’organització de les professions sanitàries, el pes polític i l’actitud de 

l’oftalmologia cap a l’optometria i, de forma indirecte, la proporció de les diverses tipologies 

de professionals de salut visual per població. Actualment, òptic i optometrista, són dues 

professions que, depenent del país de la Unió Europea, es consideren una sola, com és el cas 

de l’Estat Espanyol; mentre que en altres països es consideren professions separades.  

L’òptic, també conegut com a òptic dispensador (dispensing optician, en anglès), és un 

professional tècnic que dissenya, ajusta i dispensa ulleres per a la correcció de la visió d’una 

persona, tenint en compte les necessitats visuals, l’estil de vida i vocacionals. També 

interpreten les prescripcions d’oftalmòlegs i optometristes per a preparar i col·locar els 

dispositius òptics necessaris. Mentre que l’optometrista és un professional de la salut 

encarregat de la cura visual, el qual està format i autoritzat per determinar l’estat de salut 

visual i la valoració funcional dels components acomodatius, refractius, estructurals i motors 

del sistema visual. Està capacitat per diagnosticar, compensar i tractar totes aquelles 

anomalies. En el cas de Catalunya, per exemple, el Departament de Salut de la Generalitat, en 

el marc del Pla de Salut 2011-2015, va redactar i publicar el “Model d’atenció en oftalmologia i 

criteris de planificació” on establia, clarament, les atribucions del graduat en òptica i 

optometria en l’atenció a la salut visual a la xarxa assistencial pública. (Generalitat de 

Catalunya, 2014) 
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Així doncs, l’abast de la pràctica dels optometristes s’ha ampliat a l’execució de proves visuals i 

exàmens més extensos, mentre que els òptics s’han centrat en el muntatge i la dispensació 

d’aparells òptics. 

En el cas de l’Estat Espanyol, la professió d’òptic-optometrista ha patit una sèrie de canvis en 

els últims anys que han afavorit la seva evolució i el seu reconeixement legislatiu. En primer 

lloc, al 2003 va ser reconeguda com una professió de la branca sanitària, aquesta integració es 

formalitza quan apareix en la darrera llei d’ordenació de les professions sanitàries (Llei 

44/2003 de 21 de novembre). Més tard, l’entrada en vigor del Pla Bolonya, va permetre la 

creació del Grau en Òptica i Optometria que va comportar, entre altres canvis, modificacions 

en els plans docents aportant, en línia amb les revisions prèvies de plans d’estudi de la 

diplomatura,  una vessant més clínica a la titulació. Aquest canvi va conduir a que la titulació 

de Grau en Òptica i Optometria oferís als titulats l’opció d’accés a nivells acadèmics superiors, 

ja que permet que els estudiants puguin tenir accés a estudis de postgrau com són el màster i 

el doctorat; però, no ha aportat noves competències professionals, a diferència d’altres països 

de la Unió Europea que les tenen, com és l’ús de fàrmacs diagnòstics durant la pràctica 

optomètrica.  

Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquest treball és realitzar un estudi de camp sobre 

l’abast de la pràctica de l’òptica i l’optometria a la Unió Europea en relació a l’ús de fàrmacs 

diagnòstics i analitzar les seves repercussions en l’exploració de la salut visual, si els òptics-

optometristes a l’Estat Espanyol fessin servir fàrmacs diagnòstics. 

El contingut del treball s’estructura de la següent manera: 

En primer lloc, explicarem quin tipus de registre requereixen els medicaments per tal de ser 

comercialitzats a la Unió Europea o tant sols a l’Estat Espanyol i en què consisteix el dossier de 

registre. Tot seguit, analitzarem l’abast de la pràctica de l’òptica i l’optometria i com es 

distribueixen els diferents països de la UE, en funció de les competències dels òptics-

optometristes. També veurem com estan distribuïts els professionals que constitueixen l’equip 

d’atenció visual en els diferents països de la UE, el qual està compartit, en major o menor 

mesura, entre oftalmòlegs i òptics-optometristes; fet que ens permetrà observar com 

contribueix en l’estat actual de la professió de l’òptic-optometrista a cada país.  
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En el tercer apartat, analitzarem, des del punt de vista educatiu, aquells països de la UE on els 

optometristes sí que poden fer ús de fàrmacs diagnòstics i realitzarem una comparació amb el 

pla docent que actualment s’està oferint a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. 

En el següent punt, exposarem les característiques dels diferents tipus de fàrmacs diagnòstics: 

midriàtics i cicloplègics, anestèsics i agents de diagnòstic; on explicarem de cadascun: les 

indicacions, les reaccions adverses, les precaucions, les contraindicacions i les presentacions 

que estan registrades a Espanya.  

Aquest apartat ens portarà a la següent secció, on detallarem, en primer lloc, a quins tipus de 

reaccions adverses poden donar lloc els medicaments i parlarem en profunditat dels dos 

principals problemes que poden derivar de l’ús de fàrmacs diagnòstics: el xoc anafilàctic i el 

glaucoma agut d’angle tancat. Pel que fa al segon cas, després d’analitzar les tècniques de 

mesura que es disposen per a poder-lo detectar, compararem mitjançant estudis la fiabilitat 

de la Tècnica de Van Herick en relació a la gonioscopia i analitzarem, a partir de certs estudis, 

el risc de patir glaucoma agut associat a midriàtics i cicloplègics.  

I per últim, en el cinquè apartat, durem a terme un estudi previsional de la millora en l’accés a 

l’atenció visual a l’Estat Espanyol si els òptics-optometristes fessin ús dels fàrmacs diagnòstics. 

Després d’analitzar el percentatge de la població que més visita l’òptica i un cop haguem vist 

les afeccions visuals més habituals per cada grup d’edat, exposarem la importància de la 

detecció precoç dels problemes de la visió, sobretot a partir del 45-50 anys, i la contribució que 

podria fer l’òptic- optometrista en la seva detecció, en el cas que pogués utilitzar fàrmacs 

diagnòstics.   

Tota la informació aportada ens durà a extreure les conclusions que exposem per concloure 

aquest treball.  
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2 IMPLICACIONS ÈTIQUES I LEGALS 
 

 
 

Aquest treball no ha requerit de la participació de pacients, sinó que s’ha fet a partir d’una 

tasca de recerca bibliogràfica i consulta de fonts diverses. Per a fer-ho, s’han tingut en compte 

i respectat tots els drets dels autors d’aquestes obres i s’han citat les fonts consultades. 
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3 LEGISLACIÓ SOBRE FÀRMACS 

 

3.1 Generalitats 

Medicament: és tota substància o combinació de substàncies que presenta propietats per al 

tractament o prevenció de malalties en éssers humans o animals o que es pot utilitzar amb la 

finalitat de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques, exercint una funció 

farmacològica, immunològica o metabòlica, o d’establir un diagnòstic mèdic.  

Els medicaments tenen una enorme repercussió sobre la salut pública i la individual; de 

manera que aquest és un dels sectors amb major nivell de regulació en tot el món.  Tot el cicle 

vital del medicament es troba àmpliament regulat, el seu desenvolupament i investigació; la 

seva fabricació i registre; la informació que porten; el seu comportament pel que fa a 

seguretat un cop comercialitzats; el seu preu i finançament; la seva publicitat; i inclús com han 

de ser destruïts i tractats com a residus (vegeu Diagrama 3.1). 

 

Diagrama 3.1 Resum del cicle de vida d’un medicament 

1. Etapa 
d'investigació 

bàsica

2. 
Investigació 
preclínica

3. 
Investigació 

clínica

4. Autorització 
de 

comercialització

5. Presentació 
expedient de 

registre i obtenció 
d'autorització

6.  Vigilància 
continua 

poscomercialització

7. Manteniment del 
producte segons estat 

de la ciència i vigilància
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Els medicaments i productes sanitaris són uns béns de consum, els quals són instruments al 

servei de la salut dels ciutadans; per aquest motiu, en tots els països occidentals estan 

fortament regulats per les corresponents autoritats sanitàries, amb l’objectiu de garantir la 

seguretat, l’eficàcia, la qualitat i la informació dels medicaments al mercat. 

Aquestes autoritats han desenvolupat una sèrie de funcions i normatives, en relació al  registre 

i comercialització de medicaments, que són una sèrie de procediments complexos que 

consisteixen en l’avaluació dels requisits per a s’autoritzi sanitàriament la comercialització i la 

conseqüent anotació d’un medicament en un registre de tots els medicaments autoritzats. 

També permeten assegurar el manteniment del producte durant tota la seva comercialització.  

 

3.2 Registre de medicaments 

Els medicaments estan sotmesos al Principi d’Intervenció Pública, és a dir, requereixen una 

avaluació i un autorització de registre per part de les autoritats sanitàries abans de la seva 

comercialització, amb l’objectiu d’assegurar que els medicaments responen a criteris estrictes 

de qualitat, eficàcia, seguretat i informació del producte.  

3.2.1 Procediments de registre a la Unió Europea 

A la Unió Europea coexisteixen tres procediments de registre per a l’autorització de 

comercialització d’un medicament:  

A. Procediment de registre centralitzat. 

B. Procediment de registre descentralitzat 

C. Procediment de registre de mutu reconeixement. 

L’elecció del tipus de procediment es base en els següents criteris: 

- Característiques del producte. 

- Característiques de la indicació i de la població a la qual està destinada. 

- Preferències del propi sol·licitant de l’autorització de comercialització.  
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A) Procediment de registre centralitzat: 

El procediment de Registre Centralitzat (CP, acrònim procedent de la seva denominació en 

anglès Centralised Procedure) és la sol·licitud presentada per la companyia farmacèutica per a 

obtenir l’autorització de comercialització d’un medicament vàlida en tots els Estats membres  

la Unió Europea.  

Està actualment regulat pel Reglament (CE) núm. 726/2004 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 31 de Març del 2004, en el qual s’especifica que el registre és obligatori per a: 

 Medicaments d’ús humà obtinguts per biotecnologia mitjançant tècniques d’ADN 

recombinant. 

 Medicaments obtinguts per expressió controlada en els gens, que codifiquen 

proteïnes actives en procariotes y eucariotes, incloses les cèl·lules de mamífers 

transformats. 

 Medicaments basats en hibridomes i anticossos. 

 Medicaments d’ús humà que contenen una substància activa pel tractament del 

virus de la immunodeficiència humana (VHI), el càncer, malalties 

neurodegeneratives, diabetis, malalties autoimmunes i malalties víriques.  

 Medicaments orfes1. 

 Medicaments veterinaris utilitzats per a potenciar el creixement o la producció.  

L’avaluació de la sol·licitud correspon a l’Agència Europea per a l’Avaluació de Medicaments 

(EMA, per les seves sigles en anglès de European Medicines Agency), que explicaré més 

detalladament a continuació;i l’autorització és emesa per la Comissió Europea, que dependrà 

dels informes que realitzen els comitès de l’Agència.   

El procediment de registre centralitzat es divideix en quatre etapes: 

1. Presentació de la sol·licitud d’autorització de comercialització o MAA (per les seves 

sigles en anglès de Marketing Authoritzation Application) que és el dossier de registre. 

                                                           
1S’entén per medicaments orfes els que estan destinats al tractament de malalties poc freqüents o 
malalties rares, que són les que tenen una prevalença molt baixa. A Europa es considera com a tal la 
malaltia que no afecti a més de cinc persones per cada 10.000 habitants. 
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2. Avaluació tècnica/científica de la documentació continguda al dossier. 

3. Veredicte final del comitè científic de l’EMEA. 

4. Autorització o denegació de l’autorització de comercialització per part de la Comissió 

Europea.  

Els medicaments autoritzats es publiquen trimestralment al Diari Oficial de la Unió Europea 

(DOUE, abans conegut com DOCE) i s’inscriuen al registre comunitari.  

 L’Agència Europea per a l’Avaluació dels Medicaments (EMA): 

 

L’EMA és una agència de la Unió Europea que garanteix l’avaluació científica, la supervisió i el 

seguiment de la seguretat dels medicaments d’ús humà i veterinari a la UE.  

És un organisme europeu que es va crear l’any 1993, que coopera conjuntament amb totes les 

agències reguladores nacionals del estats membres com és l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris o AEMPS en el cas de l’Estat espanyol, i amb la Direcció 

General de Salut de la Comissió Europea en una associació coneguda com a xarxa europea de 

regulació de medicaments.  

Es va crear el Reglament del Consell2309/93, on s’establien els procediments comunitaris per a 

l’autorització i supervisió de medicaments; el qual, actualment, ha estat modificat pel nou 

Reglament del Parlament Europeu i del Consell 726/2004, on es troben recollides l’estructura i 

les funcions de l’Agència.  

 

De forma resumida, les seves funcions són: 

 

- Coordinar l’avaluació relativa a la seguretat, eficàcia i qualitat dels medicaments, on 

la seva comercialització està sotmesa a procediments comunitaris. 

- Assessorar a les companyies farmacèutiques sobre la realització de les diferents 

probes i estudis necessaris per a demostrar la seguretat, eficàcia i qualitat dels 

medicaments. 

- Coordinar el control, en les condicions normals d’ús, dels medicaments 

comercialitzats a la Unió Europea.  

- Garantir la difusió de la informació sobre les reaccions adverses dels medicaments 

autoritzats, mitjançant una base de dades que els estats poden consultar de forma 

permanent. 



 

 

- Portar el registre de les autoritzacions de comercialització concedides

procediment centralitzat.

- Transmissió d’informes d’avaluació, resums d

etiquetatge i prospecte dels medicaments.

- Facilitar l’assessorament sobre les mesures necessàries per a garantir l’ús eficaç i 

segur dels medicaments a través d’un banc de dades sobre farmacovigilància. 
 

L’Agència està constituïda per:

 

 

 

 

 

 Consell d’Administració: 

És el principal òrgan de l’agència que s’encarrega de supervisar, establir el pressupost de 

l’agència, aprovar el programa de treball anual i és el responsable de garantir que l’Agència 

treballa amb eficàcia i coopera satisfactòriament amb les organitzacions as

de la UE. Està format per a 36 membres: un r

d'Administració

Secretaria 
tècnica

  

Portar el registre de les autoritzacions de comercialització concedides

procediment centralitzat. 

Transmissió d’informes d’avaluació, resums de característiques dels productes, 

etiquetatge i prospecte dels medicaments. 

Facilitar l’assessorament sobre les mesures necessàries per a garantir l’ús eficaç i 

segur dels medicaments a través d’un banc de dades sobre farmacovigilància. 

onstituïda per: 

Consell d’Administració:  

És el principal òrgan de l’agència que s’encarrega de supervisar, establir el pressupost de 

l’agència, aprovar el programa de treball anual i és el responsable de garantir que l’Agència 

i coopera satisfactòriament amb les organitzacions associades dins i fora 

Està format per a 36 membres: un representant de cada un dels 28 e

Consell 
d'Administració

Secretaria 
tècnica

Director 

Executiu

Comitè de Medicaments 
d'Ús Humà

Comitè de Medicaments a 
Base de Plantes 

Comitè de Teràpies Avançades

Comitè Pediàtric

Comitè de Medicaments 
Orfes

Comitè de Medicaments 
Veterinaris

Comitè per a l'Avaluació de 
Riscos en Farmacovigilància

9 

Portar el registre de les autoritzacions de comercialització concedides, d’acord al 

e característiques dels productes, 

Facilitar l’assessorament sobre les mesures necessàries per a garantir l’ús eficaç i 

segur dels medicaments a través d’un banc de dades sobre farmacovigilància.  

És el principal òrgan de l’agència que s’encarrega de supervisar, establir el pressupost de 

l’agència, aprovar el programa de treball anual i és el responsable de garantir que l’Agència 

sociades dins i fora 

epresentant de cada un dels 28 estats membres 
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de la UE, dos representats de la Comissió Europea, dos representants del Parlament Europeu, 

dos representants de les organitzacions de pacients designats pel Consell de la UE, un 

representant de les organitzacions de metges i un de les organitzacions de veterinaris.  

 Director Executiu: 

És el representant legal de l’Agència, nombrat pel Consell de l’Administració a proposta de la 

Comissió, per un període de 5 anys. És responsable de totes les qüestions operatives, de la 

redacció del programa de treball anual i dona recolzament tècnic als Comitès i Grups de 

treball.  

 Comitès científics: 

Els 7 comitès de l’Agència Europea de Medicaments són els que porten a terme les tasques 

tècniques i científiques, els responsables últims a l’hora de prendre decisions en les matèries 

on cada un és competent. Principalment, s’encarreguen d’avaluar els medicaments al llarg del 

seu cicle de vida, des de les fases inicials de desenvolupament fins a les d’autorització de la 

comercialització i el control de la seguretat un cop estan al mercat. També proporcionen 

assessorament científic a empreses que investiguen i desenvolupen nous medicaments i 

contribueixen a l’harmonització dels requisits reglamentaris a la UE.  

Els comitès científics són: 

- Comitè de Medicaments d’Ús Humà. 

- Comitè Pediàtric. 

- Comitè de Medicaments Orfes. 

- Comitè de Medicaments a Base de Plantes. 

- Comitè de Teràpies Avançades.  

- Comitè de Medicaments d’Ús Veterinari. 

- Comitè per a l’Avaluació de Riscos en Farmacovigilància.  

Cada comitè està format per dos representants de cada estat membre i un representant de la 

Comissió. Cada membre del comitè pot anar acompanyat de fins a tres experts i compta amb 

la col·laboració de grups de treball.  
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B) Procediment de Reconeixement Mutu: 

És aquell procediment que s’aplica a medicaments dels que es vol la seva autorització en més 

d’un estat membre de la UE, però que ja es troba autoritzada, prèviament, en un altre estat 

membre, el qual s’anomena estat membre de referència; per tant, l’objectiu del titular és 

estendre el registre en més països de la UE. 

La base legislativa d’aquest procediment es troba en la Directiva 2001/83/CE. 

Tot així, no sempre és possible i, en ocasions, existeixen opinions contràries entre els diferents 

estats membres en relació als riscos del medicament per a la salut pública; de manera que es 

sol·licita a l’EMA un arbitratge, que consisteix en posar en marxa un procés d’avaluació pel 

Comitè de Medicaments d’Ús Humà on la seva decisió serà vinculant per a tots els estats 

membres implicats en el procediment, inclòs l’estat membre de referència.  

 

C) Procediment de Registre Descentralitzat: 

És el procediment comunitari establert per la concessió d’una autorització de comercialització 

d’un medicament en més d’un estat membre, quan el medicament no disposa, prèviament, 

d’una autorització en cap estat membre de la UE en el moment de la sol·licitud.  

És molt similar a l’anterior registre però es diferencien en que no és necessari que existeixi una 

primera autorització nacional en algun estat membre, sinó que el titular del medicament 

presenta, a la vegada, totes les primeres sol·licituds en els estats membres on desitja 

comercialitzar el producte.  

A la taula 3.2 presentem un resum dels tres tipus de procediments de registre de medicaments 

a la UE. 
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 Presentació de 

la sol·licitud 

Comitè 

d’avaluació 

Autorització Validesa de 

l’autorització 

Procediment 

centralitzat 

EMA Comitè de 

medicaments 

d’ús humà 

Comissió 

Europea 

Tota la UE 

Procediment de 

reconeixement 

mutu 

Agències 

reguladores dels 

Estats membres 

implicats 

Comitès de les 

agències dels 

Estats membres 

implicats 

Agències 

reguladores dels 

Estats membres 

implicats 

Estats membres 

implicats en el 

procediment 

Procediment 

descentralitzat 

Taula 3.2  Resum procediments de registre de medicaments a la Unió Europea. 

 

3.2.2 Procediment de registre a Espanya 

En el cas de voler comercialitzar només un medicament en territori espanyol, el tipus de 

registre que s’utilitza és el Procediment Nacional de Registre. En aquest cas, l’avaluació i 

l’autorització del medicament la duu a terme l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 

Sanitaris (AEMPS).   

El procediment administratiu queda contemplat en el Real Decret 1345/2007, de l’11 

d’Octubre, pel qual es regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació 

dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment. 

En els següents casos no podrà sol·licitar-se l’autorització per via nacional: 

 Medicaments d’ús humà que contenen una substància activa pel tractament del virus 

de la immunodeficiència humana (VHI), el càncer, malalties neurodegeneratives, 

diabetis, malalties autoimmunes i malalties víriques.  

 Medicaments d’ús humà obtinguts per biotecnologia mitjançant tècniques d’ADN 

recombinant, expressió controlada de codificació de gens per a les proteïnes 

biològicament actives. 

 Medicaments orfes. 

 Medicaments pels quals el titular ja disposa d’una autorització de comercialització en 

algun estat membre de la UE.  
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 L’Agència Espanyola del Medicaments i Productes Sanitaris o AEMPS: 

A Espanya, el màxim òrgan regulador és l’Agència Espanyola dels Medicaments i Productes 

Sanitaris o AEMPS, organisme autònom estatal adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis socials i 

Igualtat, que garanteix als ciutadans i als professionals sanitaris la qualitat, seguretat, eficàcia i 

correcta informació dels medicaments i productes sanitaris que es comercialitzen a Espanya.  

Les activitats que duu a terme l’AEMPS estan regulades per la Llei 29/2006, del 26 de Juliol, de 

garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, la qual va ser modificada per la 

Llei de 10/2013 del 24 de Juliol i dels diferents decrets que regulen cada àrea d’intervenció. 

Les principals activitats que desenvolupa són: 

- Avaluació i autorització de medicaments d’ús humà i veterinari. 

- El seguiment continu de la seguretat dels medicaments un cop comercialitzats. 

- El control de la seva qualitat. 

- L’autorització d’assajos clínics amb medicaments i l’autorització d’investigacions 

clíniques amb productes sanitaris. 

- El registre i la inspecció dels laboratoris farmacèutics i dels fabricants de principis 

actius. 

- La supervisió del subministrament dels medicaments a la societat. 

- La certificació, control i vigilància dels productes sanitaris. 

Pel que fa a la seva estructura, l’agència està estructurada en: (vegeu Figura 3.3) 

 Òrgans de direcció:  El constitueixen el president, el vicepresident i el director.   

 Estructura administrativa: És l’estructura bàsica de l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris i està formada per la Secretaria General i quatre 

departaments. 
 

- Secretaria general:   
 

És un òrgan de caràcter horitzontal que té la funció de facilitar el funcionament de 

l’AEMPS per a la consecució dels seus objectius  econòmics i financers i de recursos 

humans. També manté el Registre d’Especialitats Farmacèutiques i verifica el 
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compliment dels procediments normalitzats de treball, mitjançant unitats de garantia 

de qualitat.  
 

- Departaments administratius:  
 

a) Departament d’Inspecció i Control de Medicaments: és el responsable de 

portar a terme les feines relacionades amb la inspecció de pre-comercialització 

i post-comercialització dels medicaments, així com de la coordinació de les 

activitats relacionades amb la Farmacopea Espanyola i el Formulari Nacional.  

b) Departament de Medicaments d’ús Humà: eé com a funció l’avaluació i 

vigilància dels medicaments d’ús humà. 

c) Departament de Medicaments d’Ús Veterinari: avalua i revisa els medicaments 

veterinaris. 

d) Departament de Productes Sanitaris: avalua i controla els productes sanitaris, 

cosmètics i productes d’higiene personal que té atribuïdes l’AEMPS.  
 

 Òrgans d’assessorament i control: són òrgans col·legiats que assessoren a l’Agència en 

l’exercici de la seva activitat d’avaluació i control de medicaments i productes sanitaris, 

realitzant, tant el control corresponent en els aspectes econòmic-financers, com els 

aspectes cientifico-tècnics. Està constituït per 11 comitès.  

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

Figura 3.3 Organigrama de l’AEMPS.  

(Font: “Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España”, de Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.) 

 

3.3 El dossier de registre 

D’acord a la normativa vigent, tota sol·licitud d’autorització de comercialització d’un 

medicament o MAA (per les seves sigles en anglès de Marketing Authorization Application) ha 

d’anar acompanyat de tota la documentació que garanteix la qualitat, la seguretat i l’eficàcia 

d’aquests medicaments.  

Aquesta documentació es recull en el dossier de registre, que  és un document que ha de ser 

estructurat independentment del tipus de procediment de registre que s’utilitza i d’acord al 
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document tècnic comú o CTD (acrònim procedent de  l’anglès Comon Technical Document) 

que és el format reconegut internacionalment que s’ha d’aplicar a les sol·licituds que es 

presenten a les autoritats reguladores. 

El CTD es divideix en 5 mòduls (vegeu Figura 3.4) : 

 Mòdul 1 - Informació administrativa i prescriptiva: Aquest contingut pot variar segons els 

requisits de cada país i ha de contenir: 

 

1) Formulari de sol·licitud: s’identifica el medicament mitjançant el seu nom i el nom de 

les substàncies actives, la seva forma farmacèutica, la via d’administració, dosificació i 

presentació final, inclòs l’envàs. També hi ha de constar nom i direcció del 

sol·licitant,així com dels fabricants i els llocs on es realitzen les diferents fases de 

fabricació.  

2) Resum de les característiques del producte: fitxa tècnica, etiquetatge i prospecte, 

maquetes i mostres de condicionament primari i secundari. 

3) Curriculum vitae de cada un dels experts que avalen la sol·licitud de registre.  

4) Justificació del tipus de registre sol·licitat. 

5) Avaluació general dels possibles riscos pel medi ambient degut a la utilització i/o 

eliminació del medicament junt amb les propostes de disposicions relatives.  

6) Descripció detallada dels sistema de farmacovigilància que portarà a terme el 

sol·licitant de l’autorització de comercialització.  

 

 Mòdul 2 – Resums del CTD: resumeix les dades químiques, farmacèutiques i biològiques 

que es presenten en el mòdul 3 i les dades no clíniques i clíniques dels mòduls 4 i 5, 

respectivament.  
 

 Mòdul 3 - Documentació farmacèutica de qualitat: inclou les dades químiques, 

farmacèutiques i biològiques en relació a les substàncies actives i del producte acabat, tota 

la informació sobre desenvolupament, procés de fabricació, caracterització i propietats, 

operacions i requisits de control de qualitat.  
 

 Mòdul 4 - Informes sobre estudis preclínics: inclou els informes preclínics de 

farmacologia, farmacocinètica, toxicologia, carcinogènesis, teratogènesis; de manera que 
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es pot valorar la toxicitat potencial del producte i els seus efectes perillosos en les 

condicions d’ús proposades.  

 Mòdul 5 - Informes d’estudis clínics: comprèn tots els assajos clínics que demostren 

l’eficàcia i seguretat del medicament per a la indicació proposada. També inclou informes 

de reaccions adverses del medicament que han sorgit en altres països on ja està autoritzat 

o en estudis clínics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Esquema mòduls del Document Tècnic Comú. (Font: Montpart E., Martín M.P; 

2004) 
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4 ESTUDI COMPARATIU DE L’ACCÉS A FÀRMACS, PER PART DELS 
PROFESSIONALS DE LA SALUT VISUAL QUE NO SÓN METGES ALS 
DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN.  

 

 

4.1  L’abast de la pràctica de l’òptica i l’optometria 

L’abast de la pràctica (scope of practice, en anglès) es defineix com els procediments, accions i 

processos que un professional de la salut pot dur a terme conforme amb la seva llicència 

professional. Està limitat pel que la llei permet segons l’educació, experiència rebuda i 

competències demostrades. Definir l’abast de la pràctica de l’òptica i l’optometria és difícil, 

però important per a la professió i la seva educació. Tot i que podem definir-la de vàries 

maneres i canvia constantment, les escoles i facultats d’òptica i optometria han de donar 

sentit als límits de la professió per tal de poder desenvolupar els programes educatius que 

preparen als estudiants, per així poder realitzar en un futur una bona pràctica.  

El Consell Mundial d’Optometria o WCO, per les seves sigles en anglès World Council of 

Optometry, classifica l’abast de la pràctica de l’òptica i l’optometria en 4 categories, on cada 

una requereix un conjunt de competències que inclou la categoria anterior (vegeu Figura 4.1). 

 

 GRUP 1 - Serveis de tecnologia òptica: gestió i dispensació de lents oftàlmiques, 

muntures i altres dispositius òptics que corregeixen els defectes del sistema visual.  

 GRUP 2- Serveis de funció visual: realitzen els serveis de tecnologia òptica més 

l’examen visual complet, prescripció i correcció dels defectes del sistema visual. En 

aquesta categoria els professionals ja es consideren optometristes.  

 GRUP 3 - Serveis de diagnòstic ocular: realitzen els serveis de tecnologia òptica,  els de 

funció visual i duen a terme l’avaluació de l’ull i els factors sistèmics associats per a 

detectar, diagnosticar i gestionar malalties oculars.  Es diferencien dos grups en funció 

de si utilitzen fàrmacs diagnòstics o no. 

 GRUP 4 - Serveis terapèutics oculars: realitzen tots els serveis de les categories 

anteriors, a més poden tractar malalties oculars i prescriure fàrmacs terapèutics. 
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Figura 4.1 Categories del serveis optomètrics segons WCO.  

(Font: Chappell R.;  Harmonising Optical and Optometric Education in Europe (ECOO)) 

 

A continuació podem veure com els diferents països de la Unió Europea i altres països de 

referència del món es distribueixen segons els diferents grups anteriorment descrits (vegeu 

Taula 4.2). 
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Taula 4.2 Distribució dels països segons les competències d’optometria. 

(Font: Adaptat de “Harmonising Optical and Optometric Education in Europe”, p. 20, de European 

Council of Optometry and Optics ) 

 

A simple vista, podem veure, que la gran majoria de països de la Unió Europea es troben entre 

els tres primers grups, a excepció del Regne Unit i Irlanda que es troben en el quart grup, 

juntament amb la resta de països de referència de fora la UE. 

Per tal de poder fer una anàlisi amb més detall de la diversitat en la que es troba la professió 

als diferents països de la Unió Europea, presentem a continuació un gràfic (vegeu Figura 4.3) 

extret del Llibre Blau que l’any 2017 va publicar el Consell Europeu d’Optometria i Òptica o 

ECOO (European Council of Optometry and Optics, per les seves sigles en anglès), que ens 

permetrà analitzar amb més profunditat, tenir una visió comparativa i integral de l’abast de la 

pràctica arreu de la Unió Europea.  

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

 

 

Turquia 

 

 

 

Bèlgica 

França 

Islàndia 

Itàlia 

Sense ús fàrmacs 
diagnòstic 

Ús de fàrmacs 
diagnòstic 

 

 

Australia 

Nova Zelanda 

Canada 

Colòmbia 

Nigèria 

Regne Unit 

Estats Units 

Irlanda 

 

Àustria 

República Txeca 

Dinamarca 

Alemanya 

Espanya 

 

Finlàndia 

Holanda 

Noruega 

Suècia 

Suïssa 
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Figura 4.3 L’abast de la pràctica de l’optometria en els països de la UE.  

(Font: “The scope of practice of the profession”, ECOO Blue Book 2017.) 

 

En el gràfic anterior (vegeu figura 4.3), l’àmbit de la pràctica es planteja des de tres punts de 

vista: el que està permès amb color verd , el que està totalment prohibit amb color vermell i el 

que està prohibit però es practica d’una forma oberta o discreta, amb color taronja. D’altra 

banda, també trobem que en algunes situacions hi ha algunes caselles blanques, el que 

significa que no està del tot clar i definit si en aquell país els optometristes poden realitzar 

aquella activitat en qüestió. 

Si analitzem de forma general el gràfic, podem constatar que existeix una clara diversitat de 

l’àmbit de la pràctica entre els països de la UE, tal i com havíem comentat anteriorment.  
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Ara bé, entre els diferents serveis que s’exposen al gràfic, podem veure que tant l’ús de 

fàrmacs diagnòstics com l’ús de fàrmacs terapèutics són els que més limitacions presenten. 

Podem resumir que: 

1) El Regne Unit i Irlanda són els únics països de la Unió Europea que gaudeixen de totes 

les competències, incloent-hi l’ús de fàrmacs diagnòstics i terapèutics, juntament amb 

altres països de referència que no són de la UE.  

2) El grup de països nòrdics (Finlàndia, Noruega i Suècia) junt amb Holanda també 

ofereixen bona part de les competències, entre les quals hi ha l’ús de fàrmacs de 

diagnòstic, però no l’ús de fàrmacs terapèutics. 

3) I, finalment, trobem el conjunt de països com són Alemanya, Dinamarca i República 

Txeca que tenen prohibit tant l’ús de fàrmacs diagnòstics com l’ús de fàrmacs 

terapèutics; però ofereixen, pràcticament, tota la resta de competències, com els 

països que en els punts anteriors hem comentat.  

En el cas d’Espanya, observem en el gràfic que totes dues competències no estan definides des 

de cap punt de vista, el que ens dóna a entendre que no existeix cap mena de regulació 

respecte el tema, fet que ens crea certa incertesa.  

Actualment a la llei del medicament (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios), a l’article 79, trobem els professionals sanitaris amb 

facultat de poder receptar medicaments subjectes a prescripció mèdica, com són els metges, 

odontòlegs i podòlegs. També, s’indica en el mateix article que infermers i fisioterapeutes 

podran en certs casos concrets. 

Així pues, entenem que els òptics-optometristes no estan habilitats per a poder fer ús 

d’aquests fàrmacs, al no constar en la llei del medicament; però de la mateixa manera que 

s’han inclòs infermers i fisioterapeutes, els òptics-optometristes haurien de ser considerats en 

un futur pròxim com a prescriptors en casos establerts.  
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4.2 Estat actual de l’Òptica i l’Optometria a Europa 

D’acord amb el Sistema de Salut de cada país, es consideren als optometristes com a 

proveïdors d’atenció sanitària, on en alguns països és primària mentre que en altres es 

considera secundària, fet que influeix en la distribució dels professionals que constitueixen 

l’equip d’atenció visual.  

La cura de la visió i la salut ocular està compartida en tot el món, en major o menor mesura, 

entre optometristes i oftalmòlegs. De forma general podem definir que: 

 Optometrista: es dedica a desenvolupar les activitats dirigides a la detecció de 

defectes o problemes en la funció visual, a través de la mesura instrumental, 

l’utilització de tècniques de reeducació, prevenció i higiene visual, i a l’adaptació, 

verificació i control de les ajudes òptiques. A més, pot detectar problemes de salut 

ocular i derivar a l’oftalmòleg, en cas necessari.  

 Oftalmòleg:especialista mèdic-quirúrgic que es relaciona amb el diagnòstic i 

tractament dels defectes i de les malalties de l’aparell de la visió.  

La legislació de totes dues professions varia considerablement segons els diferents països, en 

aquells on la sanitat pública i privada aconsegueix un nivell més elevat, o el desenvolupament 

econòmic és major, com és el cas d’Estats Units, Canadà, el Regne Unit o els països nòrdics, 

l’Optometria té un paper més important en l’atenció de la salut visual.  

Per poder analitzar la situació actual de la professió arreu de la Unió Europea, exposem  les 

següents dades extretes del Llibre Blau 2017 publicat per la ECOO: 

1) El nombre i la mida de la professió d’òptica, optometria i la d’oftalmologia l’any 2017. 

Presentem el nombre d’òptics i optometristes que hi ha hagut l’any 2017 en cada país de la UE. 
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País Nre. 

optometristes 

Nre. 

òptics 

País Nre. 

optometristes 

Nre. 

òptics 

Àustria (AT) 890 1.500 Irlanda (IE) 700 150 

Bèlgica (BE) 400 3.500 Itàlia (IT) 2.500 16.000 

Bulgària (BG) 150 2.200 Letònia (LV) 120 50 

Suïssa (CH) 1.000 2.700 Holanda (NL) 1.186 4.180 

Xipre (CY) 45 252 Noruega (NO) 1.500 

República Txeca (CZ) 1.000 1.600 Polònia (PL) 1.700 5.000 

Alemanya (DE) 17.000 20.900 Portugal (PT) 1.700 2.500 

Dinamarca (DK) 1.800 200 Romania (RO) 1.000 400 

Estònia (EE) 270 30 Sèrbia (RS) 30 300 

Espanya (ES) 16.750 Suècia (SE) 2.000 

Finlàndia (FI) 1.483 Eslovènia (SI) 25 500 

Regne Unit (GB) 15.034 6.612 Eslovàquia (SK) 260 550 

Grècia ( GR) 2.000 1.000 Turquia (TR) ? ? 

Croàcia (HR) 205 880 Ucraïna (UA) 0 3.000 

Hongria (HU) 700 1.800 França (FR) 3.000 34.370 

Taula 4.4 Distribució del nombre d’òptics i optometristes en els diferents països de la UE. 

(Font: Adaptat de “Blue Book 2017 Data on optometry and and optics in Europe”,p. 8, The 

European Council of Optometry and Optics)  

 

A l’Estat espanyol i als països nòrdics (Noruega, Suècia i Finlàndia), les dues professions estan 

combinades en una, per això no es diferencien entre òptics i optometristes. Mentre que, a 

Turquia i a Ucraïna només existeix la professió d’òptica. Tot seguit presentem les dades 

gràficament:  
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Gràfic 4.5 Nombre d’optometristes vers al nombre d’òptics.   

(Font: “Blue Book 2017 Data on optometry and and optics in Europe”, p. 8, The European 

Council of Optometry and Optics.) 

Podem analitzar que els països que més optometristes disposen són principalment  Alemanya, 

en segon lloc Espanya i tot seguit el Regne Unit. Pel que fa d’òptics podem veure que França és 

el principal país que més en disposa, en segon lloc Alemanya i tot seguit Itàlia. 

A continuació, mostrem  els nombre d’oftalmòlegs que hi ha hagut al 2017 en cada país de la 

Unió Europea. 

 

Taula 4.6 Distribució del nombre d’oftalmòlegs en els diferents països del la UE. (Font: “Scope 

of practice questionnaire”,de World Council of Optometry.) 

País Nre. d’oftalmòlegs País Nre. d’oftalmòlegs 

Àustria 953 Irlanda 150 

Bèlgica  1.050 Itàlia 6.900 

Bulgària  680 Letònia 210 

Suïssa  1.600 Holanda 716 

Xipre 147 Noruega 383 

República Txeca 4.000 Polònia 4.200 

Alemanya 6.500 Portugal 988 

Dinamarca 350 Romania 2.500 

Estònia 120 Sèrbia ? 

Espanya 3.561 Suècia  650 

Finlàndia 451 Eslovènia 150 

Regne Unit 2.500 Eslovàquia ? 

Grècia 2.800 Turquia ? 

Croàcia 340 Ucraïna ? 

Hongria 600 França  5.927 
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2) La mida de les dues professions en relació a la població de cada país l’any 2017: 

Per tal de poder comparar la mida de cada una de les professions en relació a la població de 

cada país, expressem el nombre d’òptics, optometristes i oftalmòlegs per cada 10.000 

habitants de la població en cada país. 

 

Taula 4.7 Distribució de la quantitat d’òptics, optometristes i oftalmòlegs per cada 10.000 

habitants en els diferents països de la UE .  

(Font: Adaptat de “Blue Book 2017 Data on optometry and and optics in Europe”,p. 6-9, The 

European Council of Optometry and Optics.) 

 

 

País 

Nre. 

optometr. 

Nre. 

òptics 

Nre. 

oftalmòlegs 

 

País 

Nre. 

optometr 

Nre. 

òptics 

Nre. 

oftalmòlegs 

Àustria 1,04 1,76 1,12 Irlanda 1,49 0,32 0,32 

Bèlgica 0,35 3,10 0,93 Itàlia 0,42 2,68 1,15 

Bulgària 0,21 3,08 0,95 Letònia  0,61 0,25 1,07 

Suïssa 1,2 3,25 1,93 Holanda 0,70 2.47 0,42 

Xipre 0,39 2,16 1,26 Noruega 2,88 0,73 

República 

Txeca 

0,95 1,52 3,79 Polònia 0,44 1,29 1,09 

Alemanya 2,11 2,59 0,81 Portugal 1,64 2,42 0,95 

Dinamarca 3,18 0,35 0,62 Romania 0,51 0,21 1,28 

Estònia 2,06 0,23 0,91 Sèrbia 0,03 0,34 0,73 

Espanya 3,63 0,77 Suècia 2,05 0,66 

Finlàndia 2,69 0,82 Eslovènia 0,12 2,42 0,73 

Regne Unit 2,30 1,01 0,38 Eslovàquia 0,48 1,01 ? 

Grècia 1,83 0,91 2,56 Turquia 0 0,81 0,46 

Croàcia 0,48 2,08 0,80 Ucraïna 0 0,67 1,20 

Hongria 0,71 1,83 0,61 França 0,47 5,34 0,92 
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Observant les dades de les diferents proporcions de professionals als diferents països de la UE, 

trobem que països com el Regne Unit, Irlanda, Finlàndia i Suècia, que disposen de pocs 

oftalmòlegs en relació a la quantitat de població i, per contra, disposen de molts optometristes 

els oftalmòlegs, han cedit terreny d’alguna manera als optometristes per poder atendre a tota 

la població, han obtingut més competències i, per tant, ofereixen a la població un abast de la 

pràctica més ampli.  

Mentre que països com Itàlia, França i la República Txeca, on la quantitat d’oftalmòlegs, en 

relació a la població de cada país, és molt superior a la d’optometristes, observem que aquests 

no disposen de les mateixes funcions i responsabilitats que el grup de països que hem 

comentat en primer lloc. Això ens porta a pensar que, al ser el gremi d’oftalmòlegs tant extens, 

aquests no deixen espai als optometristes per a poder obtenir més atribucions i oferir un 

servei més complert que, d’altra banda, tampoc és tan necessari. De tota manera, també cal 

tenir present que en alguns d’aquests països no ens queda molt clara la diferència en formació 

entre els professionals que la ECOO classifica com a òptics o optometristes i, menys encara, si 

se’ls reconeix cap atribució professional diferenciada. 

El cas de l’Estat Espanyol és tot el contrari,  la proporció d’optometristes és molt superior al 

d’oftalmòlegs en relació a la població del país, però, en canvi no disposen de les mateixes 

competències que en els països anglosaxons i nòrdics, tal com hem explicat anteriorment, sinó 

que es troben en la mateixa situació que Itàlia, França i la República Txeca. De fet, en el cas de 

l’Estat Espanyol, pel qual tenim una sola xifra que reflecteix la proporció d’òptics i 

optometristes, donat que podem dir que actualment, les dues professions es troben 

englobades en una sola, tant a nivell formatiu (graduat en òptica i optometria) com de 

competències professionals. Donat que si bé és cert que a nivell formatiu hi ha el Graduat 

Superior en òptica d’ulleres, hi ha molts pocs centres on s’imparteixi i per a obrir un 

establiment d’òptica és obligatori que hi hagi al capdavant un graduat en òptica i optometria.  
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5 ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ EN ELS PAÏSOS ON ELS PROFESSIONALS DE 
LA SALUT VISUAL QUE NO SÓN METGES PODEN FER SERVIR 
FÀRMACS DIAGNÒSTICS. 

 

5.1  Estàndards de competència de l’optometria 

Els estàndards de competència són les definicions dels coneixements, habilitats, destreses i 

actituds que es requereixen per realitzar una activitat laboral amb un nivell elevat 

d’acompliment.  

Per tal de recolzar el desenvolupament de l’educació de l’optometria, el Consell Mundial de 

l’Optometria (WCO, per les seves sigles en anglès World Council of Optmetry) va desenvolupar 

un Model de Competències Globals per a la Pràctica de l’Optometria com a resposta al Pla 

d’Acció Global de l’OMS, per tal de subministrar un servei de qualitat, equitatiu i avançat de la 

salut ocular i la cura visual per a tothom. Aquest model va ser publicat el 2005 per primer cop i 

revisat el 2015, prenent com a base el model desenvolupat per l’Associació d’Optometristes 

d’Austràlia (OAA per les seves sigles en anglès), el qual reconeix el desenvolupament històric 

de l’optometria i les diferències culturals i legislatives en l’abast de la pràctica de l’optometria 

arreu del món. Aquest model va ser dissenyat per a proporcionar un marc racional per abordar 

els desafiaments d’una major mobilitat de professionals a través de les fronteres 

internacionals, la necessitat de promoure una major harmonització de l’educació optomètrica 

a tot el món i a actuar per a la creació d’una major uniformitat en la pràctica de l’optometria a 

nivell mundial.  

L’optometria, com la defineix WCO, és una professió de la salut que és autònoma, formada i 

regulada (llicenciada i registrada), on els optometristes són cuidadors primaris del sistema 

visual i ocular. En el següent requadre (vegeu Taula 5.1) es resumeixen les competències i les 

principals responsabilitats dels optometristes en l’atenció primària segons el Consell Mundial 

de l’Optometria: 
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Taula 5.1 Competències i responsabilitats de l’Optometria. 

(Font: “Why Optometry?” p. 18 , del Consell Mundial de l’Optometria (WCO).) 

 

El document Model de Competències Globals per a la Pràctica de l’Optometria s’estructura en 

cinc unitats, que són les principals categories en les quals es detallen els estàndards de 

competència, és a dir, són les tasques de la pràctica professional més importants. Dins de cada 

 

Competències de l’Optometrista  

 

 Refracció 

 Dispensació 

 Diagnòstic i tractament de problemes visuals: 

o Examen ocular i del sistema visual 

o Avaluació de la visió binocular 

o Malalties sistèmiques i manifestacions oculars com: 

 Glaucoma 

 Retinopatia Diabètica 

 Hipertensió 

 Cataracta 

 Maneig de medicaments de diagnòstic i tractament. 

 Adaptació de lents de contacte 

 Remissió a Oftalmologia i a altres professionals de la Salut. 
 

 

Responsabilitats de l’Optometria en l’atenció primària  
 

Els optometristes tenen responsabilitats en les següents àrees de l’Atenció 

Primària de la Salut Pública: 

 Prevenció 

 Educació en salut 

 Promoció de la salut 

 Manteniment de la salut 

 Diagnòstic 

 Tractament i rehabilitació 

 Orientació  

 Consulta 
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unitat trobem un grup d’elements, anomenats competències, que són les habilitats, 

coneixements i accions significatives que contribueixen al rendiment dins d’una unitat.  

Unitat 1: Responsabilitats professionals i clíniques 

Unitat 2: Comunicació i història del pacient 

Unitat 3: Examen del pacient 

Unitat 4: Diagnòstic i tractament 

Unitat 5: Gestió de la informació sanitària.  

Un resum del  document on s’especifiquen els estàndards de competència de cada unitat 

s’inclou a l’Annex 1. 

5.2 Anàlisis de la situació dels estudis corresponents a Europa 

Hem realitzat una anàlisi dels plans d’estudis i les competències de les titulacions d’Òptica i 

Optometria que s’imparteixen en alguns països de la Unió Europea, en comparació amb els 

estudis que es realitzen actualment a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa de la 

Universitat Politècnica de Catalunya.  

 Les universitats que hem escollit són les següents: 

- Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Buskerud, a Noruega.  

- Universitat Metropolita de Ciències Aplicades de Helsinki, a Finlàndia. 

- Institut Karolinska d’Estocolm, a Suècia.  

- Universitat de Ciències Aplicades d’Utrecht, a Holanda. 

- Institut Tecnològic de Dublín, a Irlanda.  

Hem escollit aquestes universitats, i no unes altres, perquè volem comparar la planificació dels 

ensenyaments que s’imparteix actualment a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa amb 

aquells països on les seves legislacions preveuen que els optometristes facin servir fàrmacs a la 

seva pràctica optomètrica.  
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5.2.1 Títol de Grau en Òptica i Optometria en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.  

Com a resultat del procés de convergència per a harmonitzar les ensenyances universitàries 

dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la qual exigeix l’adopció d’un sistema de 

titulacions universitàries fàcilment comparables en tot Europa, a l’estat Espanyol la 

Diplomatura en Òptica i Optometria va passar a anomenar-se Grau, el qual té una durada de 

240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System, sistema de valoració del crèdit universitari 

comú per a tots els països europeus) desenvolupats en quatre cursos acadèmics. Aquest canvi 

ha permès que els estudiants, després de completar la seva formació fins a 300 crèdits ECTS, 

generalment amb un màster de 60 ECTS, tinguin accés a programes de postgrau i doctorat; una 

formació basada en competències utilitzant una metodologia docent basada en l’alumne i en 

el seu aprenentatge, continuat i de qualitat; i una major mobilitat dels estudiants per les 

universitats europees.  

Els continguts dels plans d’estudi del Grau en Òptica i Optometria estan classificats en dos 

grans grups de matèries:  

a) Biosanitàries: que a la vegada es divideixen en 

o Bàsiques: Bioestadística, Anatomia, Fisiologia, etc. 

o Preclíniques: Patologia general, Farmacologia general i ocular, Microbiologia, 

Anatomia, etc. 

o Clíniques: Optometria, Contactologia, Rehabilitació visual, Baixa visió, 

Malalties oculars, Optometria i contactologia clínica, etc.  

b) Experimentals: que estan integrades en  

o Bàsiques: Òptica, Matemàtiques, Física, etc. 

o Aplicades a l’Optometria: Materials òptics, Òptica oftàlmica, Òptica fisiològica, 

etc.  
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5.2.2 Òptic - optometrista a Espanya 

 

 Competències: 

Els estudis d’Òptica i Optometria a Espanya permeten exercir la professió d’òptic-

optometrista, una professió sanitària que es troba regulada per l’Estat segons la Llei 44/2003, 

de 21 de Novembre, d’Ordenació de Professions Sanitàries (BOE 22/11/2003). 

En aquest sentit, els estudis han d’assegurar que s’assoleixen les competències necessàries per 

exercir la professió. Les lleis que expressen aquestes competències i dicten l’organització dels 

graus universitaris són:  

o Ordre CIN/727/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la 

verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió 

d'Òptic-Optometrista.  

o Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE núm. 260, 30/10/2007) pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.  

Així, a partir d’aquesta normativa queden definides les competències especifiques que han 

d’assolir els estudiants d’Òptica i Optometria en acabar els estudis al nostre país. (vegeu Annex 

2)  

 Planificació dels ensenyaments: 

Els estudis de Grau d’Òptica i Optometria a l’Estat espanyol, que ofereix en aquest cas la 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa tenen una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS, els 

quals es distribueixen en 30 crèdits per semestre. Els estudis de grau tenen, per tant, una 

durada de 4 anys. Els 240 crèdits es divideixen en :  

o 60 crèdits de matèries bàsiques 

o 120 crèdits de matèries obligatòries 

o 36 crèdits de matèries optatives, dels quals fins a 18 es poden obtenir realitzant 

pràctiques acadèmiques externes o per experiència laboral acreditada.  

o 24 crèdits de Treball Final de Grau.  



 
 

33 
 

 

Tot seguit es presenta l’estructura del pla d’estudis:  

 

CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS (ECTS) 

 

 

                   PRIMER 

Anatomia general 6 

Física 7,5 

Matemàtiques per a l’òptica i l’optometria 7,5 

Òptica geomètrica i instrumental 9 

Anatomia del sistema visual 6 

Òptica física 6 

Òptica visual 6 

Psicologia en atenció visual 6 

Química per a les ciències de la visió 6 

 

 

 

SEGON 

Instruments optomètrics 6 

Materials òptics 6 

Motilitat i percepció binoculars 6 

Procediments clínics en optometria 6 

Communication 3 

Disfuncions de la visió binocular 9 

Farmacologia ocular 6 

Lents oftàlmiques 6 

Patologia ocular 6 

Fisiologia i bioquímica general i ocular 6 

 

 

 

TERCER 

 

Adaptació i muntatge d’ulleres 9 

Contactologia bàsica 6 

Microbiologia general i ocular 6 

Optometria infantil i geriàtrica 9 

Casos clínics en optometria 6 

Contactologia aplicada 9 

Psicofísica i neurofisiologia de la visió 7,5 

Optatives i/o Pràctiques externes 7,5 

QUART Optometria i contactologia clíniques 7,5 

Optatives i/o Pràctiques Externes 22,5 

Treball final de grau 24 

 

El Grau en Òptica i Optometria dóna accés a estudis superiors: 
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o Màster Universitari en Optometria i ciències de la Visió: 

Aquest màster té una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS i una durada d’un any, el qual 

proporciona una especialització professional en diverses àrees pròpies de l’òptica i 

l’optometria: còrnia i lents de contacte, optometria pediàtrica, teràpies visuals, optometria 

geriàtrica, baixa visió o aspectes optomètrics de la cirurgia refractiva. Aquest màster permet la 

millora de les destreses clíniques aplicades i capacitar a l’estudiant per a la recerca en el cap de 

les ciències de la visió. El programa d’estudis inclou:  

ASSIGNATURA CRÈDITS (ECTS) 

Aprenentatge i visió 3 

Atenció global a la discapacitat visual 3 

Biointerfases, pel·lícula lacrimal i biomaterials 3 

Clínica especialitzada 9 

Contactologia clínica avançada 3 

Control de miopia i ortoqueratologia nocturna 3 

Deficiència visual severa: rehabilitació 3 

Farmacovigilància ocular 3 

Gestió de l’estrabisme infantil i adquirit 3 

Mecanismes neurofisiològics i models avançats de la visió 3 

Mètodes de recerca 4,5 

Òptica i gestió clínica de les lents intraoculars 3 

Òptica i instrumentació avançades per a l’atenció visual  4,5 

Patologia ocular i tractaments 3 

Procediments d’optometria neurocognitiva per a l’èxit escolar 3 

Qualitat òptica ocular 3 

Tècniques d’exploració ocular del pol posterior 3 

Tècniques i aspectes optomètrics de la cirurgia ocular 3 

Treball final de màster 12 
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o Màster Universitari en Photonics:  

El departament d’òptica i optometria de la UPC organitza, en col·laboració amb altres 

departament d’aquesta mateixa universitat, un màster en fotònica, per aquells estudiants que, 

en acabar el grau, tenen més interès per formar-se en una vessant més tècnica/tecnològica de 

l’òptica que la clínica.  

o Doctorat en Enginyeria òptica  

 

5.2.3 Òptic – optometrista a Noruega 

 

 Competències:  

A Noruega l’òptic- optometrista està regulat com un professional de la salut que forma part del 

servei de salut primari des del 1988 i està subjecte al control de l’Agència Noruega de Salut 

Pública.  

Al 2004 es va introduir un reglament per a que els optometristes poguessin fer ús dels fàrmacs 

diagnòstics.  

 Planificació dels ensenyaments:  

En primer lloc, es realitzen els estudis de Grau en Optometria (el que anomenen BSc,Bachelor 

in Science in Optometryen anglès) que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la Salut de la 

Universitat de Buskerud a Noruega , que  té una càrrega lectiva de 180 crèdits ECTS distribuïts 

en 30 crèdits per semestre. Per tant una durada de 3 anys.  

El pla d’estudis que segueixen és el següent: 

 

CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS 

(ECTS) 

 

                   PRIMER 

Anatomia general, fisiologia i bioquímica 12 

Matemàtiques i física 13 

Òptica física 15 

Anatomia i fisiologia ocular I 5 

Optometria bàsica 15 
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SEGON 

Anatomia i fisiologia ocular II 5 

Optometria i estudis socials 6 

Mètodes d’examen I 6 

Percepció Visual 7 

Visió binocular 8 

Pràctica optomètrica i clínica I 9 

Bioestadística 5 

Farmacologia i patologia  10 

Lents de contacte bàsiques I  5 

 

TERCER 

Ortòptica bàsica i pediàtrica 7 

Rehabilitació visual i ergonomia Visual 5 

Mètodes d’examen II 6 

Lents de contacte II 10 

Patologia ocular 10 

Pràctica optomètrica i clínica II 22 

Tot seguit i abans d’accedir a l’exercici professional sense tutela, es requereix almenys un any 

d’experiència clínica que ha d’estar documentada a través d’un llibre de registre.  

Un cop finalitzats els tres anys, l’estudiant obté el Grau en Optometria que li permet ser 

reconegut com a un optometrista autoritzat i li proporciona els coneixements bàsics per a 

poder accedir a estudis superiors.  

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Buskerud ofereix varis cursos addicionals 

per a poder obtenir una formació més complerta:  

o  Curs de validació per a l’ús de medicaments de diagnòstic (Optometria 2).  

Aquest curs, que té una càrrega lectiva de 15 crèdits ECTS, proporciona als optometristes les 

competències per a poder sol·licitar el dret a utilitzar medicaments de diagnòstic en la pràctica 

de l’Optometria segons els reglaments i les pautes de l’Agència de Medicaments de Noruega 

per a l’adquisició i entrega de productes farmacèutics. Aquest curs va dirigit als optometristes 

que han superat en primer lloc el curs de Reconeixement per l’ús de fàrmacs de diagnòstic 

(Optometria 1), que la mateixa facultat ofereix. El programa del curs d’Optometria 2 conté 

farmacologia general, farmacologia ocular, mètodes de diagnòstic clínic, primers auxilis 

relacionats amb l’ús de medicaments de diagnòstic i patologia ocular.  
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Tots dos cursos, tant l’Optometria 1 com l’Optometria 2, són necessaris en el cas de voler 

estudiar el Màster en Optometria i Ciències de la Salut.  

o Curs de postgrau:educació especialitzada en adaptació de lents de contacte.  

o Màster en Optometria i Ciències de la Salut.  

Aquest màster fomenta el coneixement teòric i pràctic avançat en qüestions clíniques en el 

camp de l’optometria i la ciència visual. Consta de dues especialitzacions a escollir: Ortòptica i 

visió pediàtrica, i Optometria de pràctica general.  

5.2.4 Òptic - optometrista a Finlàndia 

 

 Competències: 

Al 2010, els optometristes van aconseguir drets per a utilitzar certs fàrmacs diagnòstics. I des 

del 2011, la Universitat Metropolita de Ciències Aplicades va aplicar el nou pla d’estudis basat 

en les competències de les directrius del Consell d’Optometria i Òptica de la Unió Europea o 

ECOO.  

 Planificació dels ensenyaments: 

Els estudis de Grau en Optometria a Finlàndia, que s’imparteixen a la Universitat Metropolita  

de Ciències Aplicades a Helsinki , tenen una càrrega lectiva de 210 crèdits ECTS i una durada 

total de 4 anys. El pla d’estudis ha estat planificat per a que l’alumne realitzi 30 crèdits ECTS 

per semestre.  

 

CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS 

(ECTS) 

 

 

PRIMER 

Introducció a l’estudi 5 

Comunicació professional i habilitats d’introducció 

a l’Optometria 

5 

Conceptes bàsics de la tecnologia d’ulleres 5 

Òptica Geomètrica 5 

Reparacions d’ulleres 5 

Anatomia general i fisiologia 5 

Òptica visual 5 
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Atenció al client i dispensació en la pràctica òptica. 10 

Refracció i funció de l’ull 15 

 

 

 

SEGON 

Conceptes bàsics d’investigació i desenvolupament 5 

Visió binocular 15 

Percepció visual 10 

Casos especials d’exàmens oculars i ortòptica 15 

Conceptes bàsics d’adaptació de lents de contacte 5 

Patologia i microbiologia clínica 5 

Correccions visuals en diferents ambients 5 

 

 

TERCER 

Investigació i desenvolupament avançat  5 

Projecte d’innovació 10 

Ajust de lents de contacte  10 

Planificació de la tesis  5 

Examen d’atenció mèdica ocular 15 

Gestió optomètrica de persones grans i pacients 

amb baixa visió.  

5 

Emprenedoria en benestar, lideratge i producció de 
serveis.  

5 

Implementació de la tesis de llicenciatura 5 

 

QUART 

Estudis addicionals  15 

Informes i publicació de la tesis 5 

Examen ocular complet 10 

 

Després de finalitzar els estudis de Grau en Optometria, els estudiants poden accedir  a estudis 

superiors de: 

o Entrenament en fàrmacs de diagnòstic, consta de 6 ECTS.  

o Adaptació de lents de contacte. 

o Adaptació de dispositius per a la visió. 

o Màster en Assistència Sanitària en Optometria 

 

5.2.5 Òptic - optometrista a Suècia 

 

 Competències: 

Des del setembre del 2016, tots els optometristes suecs que compleixen amb els requisits 

tenen accés a l’ús de fàrmacs diagnòstics. Això va ser possible, gràcies a que l’Associació 

Optomètrica Sueca (Optikerförbundet, en suec) va estar treballant durant molts per tal de que 

els optometristes poguessin tenir la possibilitats d’utilitzar fàrmacs diagnòstics en la pràctica 
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optomètrica; fet que va ser recolzat tant per l’Associació Professional Sueca d’Oftalmòlegs com 

l’Associació Mèdica Sueca (SMA).  

 Planificació dels ensenyaments: 

Els estudis de Grau en Optometria a Suècia, que s’imparteixen a l’Institut Karolinska 

d’Estocolm, tenen una càrrega lectiva de 180 crèdits ECTS i una durada total de 3 anys. 

El pla d’estudis està estructurat de la següent manera: 

 

CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS 

(ECTS) 

 

 

                   PRIMER 

Òptica geomètrica 7,5 

Optometria bàsica I 9 

Òptica física 4,5 

Anatomia general 4,5 

Fisiologia general 4,5 

Anatomia, fisiologia i malalties de l’ull I 7,5 

Optometria bàsica II 10,5 

Qualitat de la imatge 6 

Patologia 3 

Microbiologia 3 

 

SEGON 

 

Refracció I 12 

Anatomia, fisiologia i malalties de l’ull II 7,5 

Farmacologia  3 

Òptica de l’ull 7,5 

Percepció 4,5 

Refracció II 6 

Instruments òptics 3 

Lents de contacte i química  4,5 

Optometria clínica I 7,5 

Baixa Visió 4,5 

 

TERCER 

Estadística i mètodes científics 3 

Projecte de grau en optometria  15 

Optometria clínica II 6 

Lents de contacte 15 

Optometria clínica III 7,5 

Optometria en el lloc de treball 6 

Cursos optatius 7,5 
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Un cop finalitzats els tres anys, l’estudiant obté la Llicenciatura en Optometria que li 

proporciona els coneixements bàsics per a poder accedir a estudis superiors: 

o Màster en Optometria Clínica:  

El programa de Màster en Optometria Clínica té una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS, d’una 

durada d’un any. El pla d’estudis està format per les següents matèries: 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS (ECTS) 

Farmacologia ocular i mètodes diagnòstic de  

l’examen 

7,5 

Neuroptometria 7,5 

Malalties oculars i diagnòstic 7,5 

Visió binocular i tractament 7,5 

Optometria pediàtrica 7,5 

Diagnòstic clínic 7,5 

Projecte de Màster en Optometria 15 

Tots dos programes, tant la llicenciatura com el màster, estan acreditats pel Consell Europeu 

d’Optometria i Òptica o ECOO des del 2016. Això significa que un cop finalitzat el Màster en 

Optometria Clínica , l’estudiant obté el Diploma Europeu d’Optometria de l’ECOO. 

5.2.6 Òptic - optometrista a Holanda 

 

 Competències: 

Les competències de la professió es descriuen en el perfil professional de l’Optometrista que 

es va actualitzar al 2011, sota la responsabilitat de l’Associació d’Optometristes dels Països 

Baixos o OVN, per les seves sigles en holandès de Optometristen Vereniging Nederland.   

Des del 2000, la professió està oficialment inclosa a la Llei BIG en l’article 34 de les professions 

(Llei sobre les professions en atenció mèdica individual), a partir de la qual, l’optometrista ha 

sigut reconegut legalment com un professional de la salut en la cura dels ulls.  
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 Planificació dels ensenyaments: 

Els estudis de Grau en Optometria (Bsc o Bachelor in Science, en anglès) a Holanda, que 

s’imparteixen a la Universitat de Ciències Aplicades de Utrecht, tenen una càrrega lectiva de 

240 crèdits ECTS i es distribueixen en dos fases: 

o Curs d’iniciació: el que anomenen en holandès propedeuse, consta de 60 crèdits ECTS i 

té una durada d’1 any. En acabar aquest curs s’obté un diploma propedèutic. Després 

d’aquesta fase, s’ha d’iniciar la següent fase de 3 anys.  

o Curs principal: 180 crèdits ECTS, durada de 3 anys, que està dividit en 150 crèdits 

d’assignatures troncals i 30 crèdits d’assignatures opcionals. Si es conclou 

satisfactòriament s’obté el Grau d’Optometria. 

El pla d’estudis està estructurat de la següent forma: 

 

CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS ECTS 
 

CURS D’INICIACIÓ 

 

 

 

PRIMER 

Fisiologia mèdica 5 ECTS 

Òptica geomètrica 5 ECTS 

Examen optomètric 1 5 ECTS 

Anatomia ocular 5 ECTS 

Refracció 1 5 ECTS 

Òptica geomètrica 5 ECTS 

Neuro anatomia i fisiologia 5 ECTS 

Òptica física 5 ECTS 

Examen optomètric 2 5 ECTS 

Oftalmologia i patologia 5 ECTS 

Refracció 2 5 ECTS 

OBL1 (Pràctiques d’optometria externes)) 5 ECTS 
 

CURS PRINCIPAL 

 

SEGON 

Optometria clínica 1 5 ECTS 

Lents de contacte 1 5 ECTS 

OBL 2 (Pràctiques d’optometria externes) 5 ECTS 

Optometria clínica 2 5 ECTS 

Visió Binocular 1 5 ECTS 
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OBL 3 (Pràctiques d’optometria externes) 5 ECTS 

Optometria clínica 3 5 ECTS 

Lents de contacte 2 5 ECTS 

OBL 4(Pràctiques d’optometria externes) 5 ECTS 

Baixa Visió 5 ECTS  

Visió binocular 2 5 ECTS 

 

TERCER 

Ergonomia visual 5 ECTS 

Co-administració i farmacologia 5 ECTS 

Visió binocular 3 5 ECTS 

Pràctiques clíniques internes  15ECTS 

 

QUART 

Pràctiques d’oftalmologia 30 ECTS 

Treball de recerca 15 ECTS 

Pràctiques d’optometria 15 ECTS 

Perfil 30 CTS 

 

5.2.7 Òptic - optometrista a Irlanda 

 

 Competències: 

A Irlanda, ens trobem que existeixen dues professions diferenciades però interconnectades 

que s’ocupen de la cura de la visió: els optometristes i, per una altra banda, els òptics.  

Totes dues professions han sigut tradicionalment regulades pel govern segons la Llei d’Òptics 

del 1956, el qual va crear la Junta d’Òptics (en anglès Opticians Board) per encarregar-se del 

registre dels optometristes que volguessin exercir i instaurar les regles que regulen la 

professió.  

A l’any 2003 el govern Irlandès, a demanda de l’Associació d’Optometristes d’Irlanda, que els 

hi va demostrar que les limitacions en l’exercici professional fins llavors no eren compatibles 

amb els nous estudis i el camp d’actuació professional, va decidir transferir les funcions de 

regulació de la Junta d’Òptics a un altre organisme anomenat la Junta d’Òptics al Consell de 

Professions de la Salut i Assistència Social ( en anglès Health & Social Care Professions Council, 

conegut per CORU). Aquesta decisió va comportar la derogació de la Llei d’Òptics i de les 

limitacions contingudes en l’article 48, en quant a la prohibició que existia per als 

optometristes de realitzar qualsevol tipus de diagnòstic i la no utilització de cicloplègics.  
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Actualment la professió d’Optometria i la d’Òptica estan regulades per:  

o Llei de Professionals de la Salut i Serveis Socials de 2005 (HSCP ACT, 2005) 

o Optical Registration Board bye-laws that apply to registrants. 

La Junta de Registre Òptic té la responsabilitat d’inscriure els membres de la professió, tant 

òptics com optometristes, un cop han finalitzat els seus estudis, per tal de poder exercir, dur a 

terme l’aprovació i seguiment de programes d’educació i establir el codi de conducta 

professional i ètic.  

 Planificació dels ensenyaments: 

Com hem dit, les professions d’optometria i òptica que ofereix l’ Institut Tecnològic de Dublín a 

Irlanda es cursen per separat, per tant, els programes educatius també són diferents. 

Programa educatiu d’Optometria: 

El programa d’Optometria té una càrrega lectiva de 240 crèdits (ECTS), per tant, té una durada 

de 4 anys. Tot seguit es presenta el pla d’estudis: 

 

CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS 

(ECTS) 

 

 

PRIMER 

Ciència visual 10 

Òptica oftàlmica i dispensació 5 

Òptica geomètrica 5 

Òptica física 5 

Física per a les ciències de la salut 5 

Anatomia i fisiologia ocular 10 

Biologia cel·lular 5 

Histologia, anatomia i fisiologia 5 

Introducció a la química 5 

Matemàtiques per a professions òptiques 5 

 

 

SEGON 

Visió Binocular I 10 

Optometria clínica 10 

Pràctica lents de contacte I 5 

Estadístiques experimentals 5 

Introducció a la patologia ocular i farmacologia 5 

Fisiologia mèdica 5 
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Bioquímica ocular 5 

Dispensació òptica I 5 

Dispensació òptica II 5 

Fisiologia de la visió I 5 

 

 

TERCER 

Clínica en atenció primària I 5 

Tècniques clíniques avançades  10 

Pràctica de Lents de Contacte II 10 

Visió Binocular II 10 

Patologia ocular 10 

Farmacologia general i ocular 5 

Fisiologia de la visió II 5 

Comunicacions interculturals per a Optometristes 5 

 

 

QUART 

Clínica d’atenció primària II 10 

Clínica de lents de contacte 5 

Optometria pediàtrica 10 

Optometria ambiental 5 

Rehabilitació de la visió 10 

Gestió de la pràctica òptica 5 

Temes en optometria moderna 5 

Projecte 10 

Pràctiques Optomètrica supervisades 30 

Pràctiques Optomètriques supervisades 30 

 

Després de graduar-se en optometria, és necessari aprovar una sèrie d’exàmens clínics 

administrats per l’Associació d’Optometristes d’Irlanda. Un cop superats aquests exàmens 

s’obté la qualificació FAOI, que permet ser membre de l’Associació d’Optometristes d’Irlanda i, 

per tant, exercir la professió. Aquesta qualificació permet al optometrista registrar-se al CORU 

(Health and Social Care Professionals Council), òrgan regulador de les professions sanitàries a 

Irlanda.  

 

Programa educatiu d’Òptica: 

Pel que fa a la graduació d’Òptic, el qual anomenen en anglès dispensing optician, la durada és 

de 3 anys i la càrrega lectiva és de 180 crèdits (ECTS). El pla d’estudis és el següent: 
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CURS 

 

ASSIGNATURA 

 

CRÈDITS 

(ECTS) 

 

 

                   PRIMER 

Anatomia i fisiologia de l’ull 10 

Biologia cel·lular 5 

Òptica geomètrica 5 

Matemàtiques per a professions òptiques 5 

Òptica oftàlmica i dispensació 5 

Òptica física 5 

Física per a les ciències de la Salut 5 

Mètodes de quantificació per a dispensar 5 

El cos humà i la malaltia 5 

Ciències de la Visió I 10 

 

 

SEGON 

Anàlisis de casos i preparació pel projecte 10 

Pràctica lents de contacte i trastorns Oculars 5 

Introducció a la rehabilitació visual 5 

Dispensació òptica I 5 

Dispensació òptica II 5 

Gestió de la pràctica òptica 5 

Fisiologia de la Visió I 5 

Estudis professionals i comunicacions  5 

Desenvolupament professional 5 

Ciències de la Visió II 10 

TERCER Pràctica de distribució oftàlmica 40 

Estudi de casos de dispensació òptica   20 

 

 

5.2.8 Anàlisis comparatiu dels plans d’estudi  

En aquest apartat, realitzem una comparació dels plans d’ensenyament de les titulacions 

d’Òptica i Optometria de les diferents universitats pel que fa a les matèries preclíniques, la 

farmacologia i la patologia; i les matèries clíniques, com són les matèries d’optometria, baixa 

visió, pràctiques clíniques, etc.  

En primer lloc, presentem al primer requadre (vegeu Taula 4.2) el conjunt de matèries 

preclíniques i clíniques que s’imparteixen en cada facultat, el total de crèdits que corresponen 

al conjunt d’aquestes matèries i el pes percentual d’aquestes matèries sobre el total de crèdits 

que calen cursar per obtenir el títol. 
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Taula 5.2 

 

UNIVERSITAT 

 

MATÈRIES 

 

CRÈDITS 

(ECTS) 

 

TOTAL 

CRÈDITS 

 

PES %  SOBRE 

TOTAL DE 

CRÈDITS 
 

Facultat d’Òptica i 

Optometria de 

Terrassa(Espanya) 

240 ECTS 

Farmacologia ocular 6  

*82,50
2
 

64,5 

 

 

*34,37% 

26,87% 

Patologia ocular 6 

Procediments clínics en optometria 6 

Optometria infantil i geriàtrica 9 

Casos clínics en optometria 6 

Disfuncions de la visió binocular 9 

Contactologia bàsica 6 

Contactologia aplicada 9 

Optometria i contactologia clíniques 7,5 

*Pràctiques externes (optativa) 18  
 

Facultat de Ciències 

de la Salut de la 

Universitat de 

Buskerud (Noruega) 

180 ECTS 

Mètode d’examen I 6  

 

85 

 

 

47,22% 

Mètode d’examen II 6 

Farmacologia i patologia 9 

Visió binocular  8 

Lents de contacte bàsiques I 5 

Lents de contacte II 10 

Pràctica optomètrica i clínica I 9 

Patologia ocular 10 

Pràctica optomètrica i clínica II 22 

 

Universitat 

Metropolita  de 

Ciències 

Aplicades(Finlàndia) 

210 ECTS 

Casos especials d’exàmens oculars i 

ortòptica  

15  

 

80 

 

 

38,09% 

Farmacologia i patologia 5 

Exàmens d’atenció mèdica ocular 15 

Visió binocular 15 

Ajust de lents de contacte  10 

Conceptes bàsics d’adaptació de 

lents de contacte 

5 

Gestió optomètrica de persones 

grans i pacients amb baixa visió.  

5 

Examen ocular complert 10 
 

 

Refracció I 12   

Refracció II 6 

Patologia 3 

                                                           
2 Posem asterisc (*) per diferenciar: el total de crèdits i el pes percentual sobre el total de crèdits; quan 
incloem l’optativa Pràctiques externes, de quan no la incloem.  
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Institut Karolinska 

d’Estocolm(Suècia) 

180 ETCS 

Farmacologia 3  

69 

 

38,33% 
Lents de contacte i química 4,5 

Baixa visió  4,5 

Lents de contacte  15 

Optometria clínica I 7,5 

Optometria clínica II 6 

Optometria clínica III 7,5 
 

Universitat de 

Ciències Aplicades de 

Utrecht(Holanda) 

240 ECTS 

Examen optomètric I  5  

 

 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

64,58% 

Refracció I 5 

Examen optomètric II 5 

Oftalmologia i patologia 5 

Refracció II 5 

OBL1 (Practiques d’optometria 

externes)  

5 

Lents de contacte I 5 

Lents de contacte II 5 

Visió binocular I 5 

Visió binocular II 5 

Visió binocular III 5 

Optometria clínica I 5 

Optometria clínica II 5 

Optometria clínica III 5 

OBL 2 (Pràctiques d’optometria 

externes) 

5 

OBL 3 (Pràctiques d’optometria 

externes) 

5 

OBL 4 (Pràctiques d’optometria 

externes) 

5 

Baixa Visió 5 

Co-gestió i Farmacologia 5 

Pràctiques clíniques internes 15 

Pràctiques d’Oftalmologia 30 

Pràctiques d’Optometria 15 
 

Institut Tecnològic de 

Dublín (Irlanda) 

240 ECTS 

Optometria clínica 10  

 

100 

 

 

41,66% 

Introducció a la patologia ocular i 

farmacologia 

5 

Tècniques clíniques avançades 10 

Clínica en atenció primària I 5 

Patologia ocular 10 

Visió binocular I 10 

Pràctiques de lents de contacte I 5 

Visió binocular II 10 
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Clínica de lents de contacte 5 

Farmacologia general i ocular 5 

Clínica d’atenció primària II 10 

Optometria pediàtrica 10 

Optometria ambiental 5  

I en segon lloc, mostrem a la següent taula (vegeu Taula 4.3) només aquelles matèries de 

farmacologia i patologia que es cursen en cada una de les universitats; ja que és el tema que 

ens ocupa en aquest treball.  

Taula 5.3 

 

UNIVERSITAT 

MATÈRIES DE 
FARMACOLOGIA 

OCULAR 

CRÈDITS 
(ECTS) 

MATÈRIES DE 
PATOLOGIA 

OCULAR 

CRÈDITS 
(ECTS) 

TOTAL 
CRÈDITS 

 

Facultat d’Òptica i 
Optometria de 

Terrassa  (Espanya) 

 

Farmacologia ocular 

 

6 

 

Patologia ocular 

 

6 

 

 

12 

 

Facultat de Ciències 
de la Salut de la 
Universitat de 
Buskerud (Noruega) 

   

Patologia ocular 

 

 

10 

 

 

 

Farmacologia i 
patologia 

 

9 

 

19 

  

 

Universitat 
Metropolita  de 

Ciències Aplicades 
(Finlàndia) 

 

Exàmens d’atenció 
mèdica ocular 

 

15 

 

Farmacologia i 
patologia 

 

5 

 

 

20 

 

Institut Karolinska 
d’Estocolm (Suècia) 

 

Farmacologia 

 

3 

 

Patologia 

 

3 

 

6 

 

Universitat de 
Ciències Aplicades 

d’Utrecht (Holanda) 

 

Co-administració i 
farmacologia 

 

5 

 

Oftalmologia i 
patologia 

Optometria 
clínica I 

 

5 

 

5 

 

15 

 

Institut Tecnològic de 
Dublín  (Irlanda) 

 

Introducció a la 
patologia ocular i la 
farmacologia 

 

5 

 

Patologia ocular 

 

10 

 

20 
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Farmacologia general 
i ocular 

5   

 

Observem que: 

En les dades de la primera taula (Taula 4.2), el pes percentual de les matèries clíniques i 

preclíniques de la majoria de les universitats, en relació al total de crèdits de cada universitat, 

és més o menys similar, entre el 35-40%. 

En el cas de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, on presentem a la taula 4.2 dos 

percentatges. Si tenim en compte l’optativa de Pràctiques externes, en el cas de realitzar-se en 

un àmbit relatiu a l’Optometria, obtenim un pes percentual del 34,37%, que tal com dèiem 

anteriorment és similar a la majoria d’universitats. Mentre que, en el cas de realitzar-se en un 

establiment d’òptica, l’experiència acumulada dependrà molt de l’establiment i del nivell de 

les tasques que hi realitzi. En molts casos, probablement tindrà més a veure amb 

competències de dispensació d’ulleres i venda; per tant, el pes percentual sobre el total de 

crèdits seria inferior, passant a ser del 26,87%.  

D’altra banda, cal senyalar que la Universitat de Ciències aplicades d’Utrecht (Holanda), 

ofereixen un pes percentual d’aquestes matèries molt més elevat que la resta, en relació al 

total de crèdits del Grau. També, trobem que la Facultat de Ciències de la Salut de la 

Universitat de Buskerud (Noruega), on la càrrega lectiva del títol és de 180 crèdits, el pes 

percentual d’aquetes matèries és superior, del 47,22%.  

Si en comptes de fixar-nos en percentatges fem la comparativa en valor absolut de crèdits 

(vegeu Taula 4.4), donat que el total de crèdits en cada universitat és diferent; aleshores veiem 

que les universitats que més crèdits en valor absolut tenen són: la Universitat de Ciències 

Aplicades d’Utrecht (Holanda) amb 154,99 crèdits ECTS, i l’Institut Tecnològic d’Irlanda, amb 

99,98 crèdits ECTS. D’altra banda, trobem que la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, 

tenint en compte l’optativa de Pràctiques externes, la Facultat de Ciències de la Salut de la 

Universitat de Buskerud (Noruega) i  la Universitat Metropolita de Ciències Aplicades 

(Finlàndia) presenten un valor absolut de crèdits molt similars, aproximadament 80 crèdits 
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ECTS. Mentre que, l’Institut Karolinska d’Estocolm (Suècia) és el que té el nombre de crèdits en 

valor absolut d’aquestes matèries més baix, uns 68,99 crèdits ECTS.  

 

UNIVERSITAT 

TOTAL 
CRÈDITS 

TITULACIÓ 

PES % DE LES MATÈRIES 
SOBRE EL TOTAL DE 

CRÈDITS 

VALOR 
ABSOLUT DE 

CRÈDITS 

Facultat d’Òptica i Optometria de 
Terrassa (Espanya) 

240 34,37% 82,48 

Facultat de Ciències de La Salut de la 
Universitat de Buskerud(Noruega) 

180 47,22& 84,99 

Universitat Metropolita de Ciències 
Aplicades (Finlàndia) 

210 38,09% 81,69 

Institut Karolinska d’Estocolm (Suècia) 180 38,33% 68,99 

Universitat de Ciències Aplicades 
d’Utrecht (Holanda) 

240 64,58% 154,99 

Institut Tecnològic de Dublín (Irlanda) 240 41,66% 99,98 

Taula 4.4 

Pel que fa a la segona taula (Taula 4.3), obtenim més diversitat de resultats. D’entrada, 

observem que la valoració en crèdits de les diferents assignatures, de totes dues matèries, 

entre les universitats és molt desigual. I en segon lloc, al analitzar els crèdits totals, veiem  que 

les universitats de Noruega, Finlàndia i Irlanda dediquen més crèdits a matèries de 

farmacologia i patologia en comparació a les altres tres.  

 

5.3 El Diploma Europeu d’Optometria 

El Diploma Europeu d’Optometria consisteix en un model basat en les competències globals en 

l’àmbit de la pràctica de l’optometria, per així harmonitzar l’educació optomètrica europea, 

obtenir un abast de la pràctica uniforme i la lliure mobilitat dels professionals per tota la UE.  El 

Diploma Europeu s’adapta als requisits de l’acord de Bolonya sobre el desenvolupament 

uniforme de les titulacions de postgrau i proporciona una qualificació adequada per a la 

pràctica de l’optometria de la categoria 3 del model, de les quatre categories presentada pel 

Consell Mundial de l’Optometria. El concepte de Diploma Europeu es va establir el 1988 pel 
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Consell Europeu d’Optometria i Òptica o ECOO, però degut a llargues discussions internes 

referent a temes de patologia i a l’ús de medicaments de diagnòstic no va ser fins a l’any 2000 

que no es van realitzar les primeres avaluacions dels centres per acreditar-se.  

Aquest títol ofereix 24 temes que cobreixen la base del coneixement i les competències 

clíniques necessàries:  

1. Òptica geomètrica 13.   Tècniques d’investigació 

2. Òptica Física 14.    Optometria pediàtrica 

3. Òptica visual 15.   Cirurgia Refractiva 

4. Percepció Visual 16.    Anatomia i Histologia 

5. Aparells òptics 17.    Neurociència 

6. Òptica ocupacional 18.   Fisiologia general i Bioquímica 

7. Visió i envelliment 19.   Microbiologia general i Immunitat 

8. Refracció 20.   Farmacologia General 

9. Baixa Visió 21.   Patologia i Trastorns mèdics generals 

10. Motilitat Ocular i B.V.  22.   Anatomia Ocular i Fisiologia 

11. Lents de Contacte 23.  Farmacologia Ocular 

12. Condicions oculars anormals 24.  Epidemiologia i Bioestadístiques 

 

Des del 2006, el diploma europeu consta d’un examen estructurat en tres parts, on cada una 

es divideix en tres mòduls i cada un té una avaluació teòrica i pràctica. A més també consta 

d’un port foli d’experiència clínica, el qual és una part integral del Diploma. 

Part A: Visió perceptiva i tecnologia òptica 

1) Visió perceptiva 

2) Òptica 

3) Aparells òptics 

Part B: Gestió dels problemes visuals 

1) Refracció 

2) Visió Binocular 
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3) Lents de Contacte 

Part C: Salut General i problemes oculars 

1) Biologia 

2) Biologia ocular 

3) Problemes oculars 

Porta foli de l’experiència clínica 

El desenvolupament del programa del Diploma Europeu ha tingut un efecte significatiu en el 

desenvolupament de l’educació optomètrica i, a través de l’estímul de l’Associació 

d’Universitats Europees, Escoles i Col·legis d’Optometria o AUESCO, és ara el model utilitzat 

per moltes institucions educatives.  Algunes d’aquestes facultats i escoles de la Unió Europea 

que ja han sigut acreditades segons els estàndards del Diploma Europeu en Optometria són: 

1. Col·legi Universitari del Sud-est de Noruega, a Kongsberg (Noruega), totalment 

acreditada. 

2. Universitat de Beuth, a Berlin (Alemanya), totalment acreditada.  

3. Universitat de Ciències Aplicades del Nord-est, a Olten (Suïssa), totalment acreditada.  

4. Universitat Palacky de la República Txeca, parcialment acreditada. 

5. Universitat de Ciències Aplicades d’Utrecht (Països Baixos), totalment acreditada.  
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6  FÀRMACS DIAGNÒSTICS 
 

 
6.1  Sistema de classificació dels fàrmacs 

 

 

El codi ATC o Sistema de classificació Anatòmica, Terapèutica, Química (ATC, acrònim de 

Anatomical, Therapeutic, Chemical classification System) és un índex de substàncies 

farmacològiques i medicaments organitzats en 5 nivells segons els sistema o òrgans efector, 

l’efecte farmacològic, les indicacions terapèutiques i l’estructura química del fàrmac. A cada 

fàrmac li correspon un codi ATC i aquest s’especifica en la fitxa tècnica del medicament.  

L’organisme responsable d’aquesta classificació i encarregat de gestionar-la és el WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, que està ubicat dins del Departament de 

Farmacoepidemiologia de l’Institut Noruec de Salut pública d’Oslo, i el WHO International 

Working Group for Drug StatisticsMethodology, amb sede a Ginebra, que marca les directrius 

en l’aplicació de la metodologia i oficialitza les propostes del centre col·laborador.  

6.1.1 Història 

En el simposi, “the Consumption of Drugs”, celebrat al 1969 a la ciutat d’Oslo, es va plantejar 

per primer cop la necessitat d’establir un sistema de classificació internacional que pogués 

utilitzar-se en els estudis sobre ús dels medicaments. Per tal de dur terme aquest sistema, es 

va formar el Grup DURG (Drug Utilitzation Research Group) que consistia en formular mètodes 

d’aplicació mundial per a investigar la utilització dels diferents fàrmacs.  

A la primera reunió celebrada a Ginebra el setembre del 1970, es va establir la necessitat de 

disposar d’un sistema de classificació de medicaments i una unitat de mesura que expressés, 

de la millor manera possible, la utilització dels mateixos. El grup noruec va començar a 

treballar amb la Classificació anatòmica i el 1975 es va publicarla “List of Definied Doses for 

Drugs Registered in Norway” que consistia en un sistema de classificació de medicaments, el 

qual posteriorment es passaria a conèixer amb les sigles ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical Clasification Systems).  

El 1981, l’Oficina Regional de l’Organització Mundial de la Salud (OMS) per a Europa va 

recomanar que s’utilitzés el sistema de classificació ATC/DD en tots els estudis internacionals 
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d’utilització de medicaments. Més tard, el 1996, l’OMS va promoure que el sistema ATC/DD 

fos el codi estàndard i universal per als estudis d’utilització de medicaments, ja que permetria 

la seva comparació sistemàtica, tant en termes de consum, com situació de mercat, consum 

farmacèutic, tendències de patrons terapèutics, etc; i que permetria la possibilitat 

d’implementar activitats de farmacovigilància. Des de llavors, la utilitzen varis centres 

col·laboradors de l’OMS que participen en activitats de vigilància farmacèutica així com 

l’Agència Europea d’Avaluació de Medicaments. Actualment, la llista de medicaments 

essencials de la OMS es base en aquesta classificació.  

6.1.2 Estructura i nomenclatura 

Cada codi està format per 5 nivells, el qual està integrat  per 7 dígits alfa-numèrics. El primer 

nivell correspon a 14 grups anatòmics principals, el segon nivell fa referència al subgrup 

terapèutic, el tercer al subgrup farmacològic, el quart al subgrup químic i finalment el cinquè fa 

referència al nom del principi actiu (monofàrmac) o de l’associació medicamentosa.  

S’obté així el codi complet de cada principi actiu. (Vegeu Taula 6.1) 
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NIVELL 

 

 

TIPUS 
 

INDICACIÓ 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

 

ALFA 

 

NUMÈRIC 

 

ALFA 

 

ALFA 

 

NUMÈRIC 

GRUP ANATÒMIC, ÉS A DIR 

L’ÒRGAN, APARELL O SISTEMA 

SOBRE EL QUAL ACTUA.  

A     Sistema digestiu i metabolisme 

B     Sang i òrgans hematopoètics 

C     Sistema cardiovascular 

D     Medicaments dermatològics 

G     Aparell genitourinari i hormones 

sexuals  

H     Preparats hormonals sistèmics, 

exclosos hormones sexuals 

J     Antiinfecciosos per ús sistèmic 

L     Agents antineoplàstics i 

immunomoduladors 

M     Sistema múscul-esquelètic 

N     Sistema nerviós 

P     Productes antiparasitaris, 

insecticides i repel·lents  

R     Sistema respiratori 

S     Òrgans dels sentits 

V     Varis  

SEGON  00    Grup terapèutic principal  

TERCER   B   Subgrup terapèutic 

QUART    A  Subgrup químic terapèutic 

CINQUÉ     00 Principi actiu 

Taula 6.1. Sistema de classificació ATC 

En aquest sistema de classificació, tots els preparats a base d’un mateix i únic fàrmac reben un 

codi idèntic. Pel que fa a la nomenclatura utilitzada, es prefereixen denominacions comuns 

internacionals (DCI).  

Dins de la classificació ATC, els fàrmacs oftalmològics es troben en el grup S, que correspon als 

fàrmacs d’ús sobre els òrgans dels sentits i, més concretament en el subgrup 01.  
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A continuació la classificació dels fàrmacs oftalmològics segons els subgrups terapèutics 

farmacològics, on les caselles de color taronja corresponen als fàrmacs diagnòstics que en el 

següent apartat exposarem amb més detall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Tipus de fàrmacs diagnòstics 

Els fàrmacs oftàlmics, a part de classificar-se segons el sistema ATC que hem explicat 

anteriorment, també poden organitzar-se en dos grans grups: els fàrmacs diagnòstics i els 

terapèutics.  

 

CLASSIFICACIÓ 

 

SUBRUPS TERAPÈUTICS FARMACOLÒGICS 

 

S01A 

 

Antiinfecciosos 

 

S01B 

 

Agents antiinflamatoris 

 

S01C 

 

Antiinflamatoris i antiinfecciosos en associació 

 

S01E 

 

Antiglaucomatosos i miòtics 

 

S01F 

 

Midriàtics i cicloplègics 

 

S01G 

 

Descongestius i antial·lèrgics 

 

S01H 

 

Anestèsics locals 

 

S01J 

 

Agents de diagnòstic 

 

S01L 

 

Agents contra desordres vasculars oculars  

 

S01X 

 

Altres oftalmològics 
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Molts dels fàrmacs oftàlmics s’utilitzen tant amb finalitats terapèutiques com de diagnòstic; 

ara bé, l’interès principal per als optometristes és el de diagnòstic.  

Entenem per:  

 Fàrmac terapèutic: aquell fàrmac que s’utilitza per a tractar lesions o malalties.  

 Fàrmac diagnòstic: aquell que s’utilitza pel diagnòstic clínic de malalties. No presenta 

un efecte terapèutic sobre la patologia del pacient, al no administrar-se de forma 

regular i pautada. No està exempt de presentar efectes indesitjables. 

Els fàrmacs diagnòstics oculars estan constituïts pels següents grups: 

1. Midriàtics i cicloplègics. 

2. Anestèsics locals. 

3. Agents de diagnòstic. 

 

 

6.2.1 Midriàtics i cicloplègics 

Els midriàtics són aquells fàrmacs que augmenten el diàmetre de la pupil·la aproximadament 

5mm o més, fet que s’aconsegueix a través de qualsevol dels dos mecanismes d’acció 

següents: (vegeu Taula 6.2) 

 

a) Fàrmacs anticolinèrgics: són aquells que antagonitzen l’acció de l’acetilcolina 

mitjançant el bloqueig dels receptors muscarínics, provocant la relaxació del múscul 

constrictor de l’iris produint midriasis i paralitzant el múscul ciliar, generant paràlisis 

de l’acomodació, el que anomenem cicloplegia.  
 

b) Fàrmacs simpaticomimètics: són aquells fàrmacs que produeixen midriasis per 

estimulació directa del múscul dilatador del iris, però que gairebé no afecten al múscul 

esfínter del iris ni al múscul ciliar; per tant no afecten significativament a l’acomodació. 

També són coneguts com a fàrmacs adrenèrgics.  
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Taula 6.2  Classificació dels fàrmacs midriàtics i cicloplègics 

Cal tenir en compte que tots els fàrmacs cicloplègics produeixen midriasis, però no tots els 

fàrmacs midriàtics són cicloplègics.  

 

A) Anticolinèrgics:  

 

Els efectes oculars que realitzen els anticolinèrgics són: midriasis, cicloplegia i vasoconstricció 

dels vasos sanguinis. Tots els fàrmacs d’aquest grup funcionen a través del mateix mecanisme 

d’acció, però es diferencien en la magnitud i la duració dels seus efectes (vegeu Taula 6.3). 

 

 MIDRIASIS CICLOPLEGIA 

Fàrmac Concentració Efecte màx. 

(min) 

Recuperació  Efecte màx. 

(min) 

Recuperació  

Atropina 0,5-1% 30-60 7-10 dies 60-180 7-14 dies 

Homatropina 1-2% 40-60 1-3 dies 30-60 1-6 dies 

Tropicamida  1% 15-70 6-9 hores  20-45 6 hores 

Ciclopentolat 0,5-1% 30-60 24 hores 20-75 12-24 hores 

 

Taula 6.3 Resum temps de l’efecte màxim i recuperació de la midriasis i la cicloplegia de cada 

fàrmac.  (Font: Adaptat de “Farmacología ocular”, 2007. p. 75 de Farmacología Ocular, Societat 

Española de Oftalmología.) 

 

S01F Midriàtics i cicloplègics 

 

S01FA ANTICOLINÈRGICS 

Atropina 

Ciclopentolat 

Homatropina 

Tropicamida 
 

S01FB SIMPATICOMIMÈTICS 

(exclosos preparats contra el glaucoma) 

 

Fenilefrina 

Efedrina 
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L’elecció d’un fàrmac midriàtic es realitza en funció de la duració de l’efecte i si es necessita 

produir cicloplegia. Trobem per exemple que la tropicamida és el midriàtic ideal per a la seva 

rapidesa en produir dilatació, eficàcia, mínim efecte cicloplègic i breu duració de l’acció; ara 

bé, deixa certa acomodació residual, per tant,és poc utilitzat en nens petits, quan es pretén 

també, en control de l’acomodació. El ciclopentolat és el cicloplègic d’elecció en totes les edats 

ja que presenta una intensitat similar a l’atropina i una duració més curta, ens trobem que 

produeix una cicloplegia màxima simultàniament amb una midriasis màxima. L’atropina és el 

fàrmac més potent del grup i el menys utilitzat en refraccions, degut als seus efectes 

prolongats que poden arribar a durar entre 10 a 12 dies.  

També és possible utilitzar combinacions de tropicamida al 0,5% amb fenilefrina del 2.5% al 

10% per obtenir, a més de cicloplegia, una adequada dilatació pupil·lar.  

L’examen cicloplègic pot estar indicat en nens i adults joves en els següents casos: 

- Hipermetropia latent.  

- Nens i adults joves amb endofòria, o endotropia.  

- Examen subjectiu amb grans fluctuacions de l’acomodació. 

- En casos d’insuficiència acomodativa, fatiga acomodativa o espasme acomodatiu. 

- En casos on es sospiti de pseudomiopia. 

- En nens amb mala agudesa visual i/o baixa estereopsis: en pacients pediàtrics això pot 

ser indicatiu d’ambliopia potencialment causada per hipermetropia no corregida, 

astigmatisme, anisometropia o estrabisme. Per esbrinar completament la causa es 

recomana una refracció cicloplègica.  

- Persones amb dificultats d’atenció: en casos amb nens hiperactius o pacients amb 

discapacitats mentals.  

 

L’ús de qualsevol fàrmac en qualsevol pacient pot produir possibles efectes adversos. Els 

anticolinèrgics poden produir no tant sols reaccions al·lèrgiques locals, sinó que també 

reaccions adverses més extenses. A continuació explicarem totes les característiques de cada 

un dels fàrmacs anticolinèrgics.  

 

Tots estan contraindicats en aquells pacients amb glaucoma d’angle tancat, ja que l’efecte 

d’aquests fàrmacs sobre les fibres musculars longitudinals del múscul ciliar pot induir un 
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augment de la pressió intraocular, al disminuir l’obertura a nivell de la malla trabecular per on 

es filtra l’humor aquós.  

 

 ATROPINA:  

 

És un alcaloide natural extret de diverses plantes com l’Atropa 

Belladona i la Hyoscyanusniger. Està compost d’amoni terciari bastant 

liposoluble que s’absorbeix fàcilment al sac conjuntival i travessa la 

barrera hematoencefàlica, fet que caldrà tenir en compte a l’hora de 

prevenir possibles efectes adversos ja que es tracte del midriàtic i 

cicloplègic més potent amb una duració d’uns 6-12 dies.  

 

 Indicacions:  

Examen de refracció, força utilitzat en casos de nens petits ja que produeix una paràlisis de 

l’acomodació completa.  

 Reaccions adverses: 

L’ús tòpic de l’atropina pot provocar freqüentment una dermatitis de contacte que involucra 

tant parpelles com conjuntiva. L’atropina s’ha d’utilitzar quan es requereix un efecte 

cicloplègic potent i prolongat, però tenint en compte la possibilitat de toxicitat sistèmica que 

comporta. Els efectes adversos que deriven de l’absorció sistèmica de l’atropina són: 

somnolència, inquietud, debilitat, pell i boca seca, retenció urinària, i erupcions; i en casos 

prolongats: conjuntivitis fol·licular, congestió vascular, edema i exudats.  

També pot generar, en casos molt greus i poc habituals,  un quadre de psicosis tòxica: confusió 

amb al·lucinacions visuals, agitació, taquicàrdies, atàxia i reaccions psicòtiques.  

 Precaucions:  

Especial cura en nens petits En cas d’intoxicació es contraresta amb anticolinesteràsics com la 

fisostigmina.  
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 Contraindicacions: 

En condicions normals no sol modificar la PIO, ara bé, en ulls amb glaucoma especialment el 

d’angle tancat i també en alguns casos d’angle obert, pot aparèixer un augment de la PIO 

després d’administrar atropina de forma tòpica.  

 Presentacions: 

Es distribueix en flascons de 10ml: 

- Colircusí Atropina1% (Novartis) 

- Atropina Llorens 1% (Llorens)  

 

 HOMATROPINA 

Es tracta d’un fàrmac semi-sintètic, preparat a partir de 

l’atropina, que, actualment, s’utilitza molt poc al no aportar 

avantatges, respecte a la resta de fàrmacs de la família. 

 Indicacions: 

 

- Examen de refracció 

- Tractament d’iritis i iridociclitis 

- Processos preoperatoris i postoperatoris en intervencions quirúrgiques oculars.  

 

 Reaccions adverses: 

 

Es tracta d’un fàrmac menys tòxic que l’atropina, ja que té menys potència,  però també pot 

causar certs efectes adversos com són irritació ocular, visió borrosa i fotofòbia. 

 

 Precaucions:  

 

Cal tenir precaució  en nens menors a 6 anys, ja que no produeix una cicloplegia satisfactòria. 

No pot utilitzar-se en pacients amb glaucoma d’angle tancat.  
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 TROPICAMIDA: 

És un anticolinèrgic sintètic i es tracta del fàrmac midriàtic-cicloplègic  

d’acció més ràpida, ja que  produeix midriasis màxima als 20-30 

minuts d’instil·lar-se i acció cicloplègica als 30 min amb una duració de 

6 hores. Ara bé, la tropicamida és més bon midriàtic que cicloplègic i 

no garanteix l’eliminació completa de l’acomodació.  

 Indicacions:  

 

- Examen de refracció. 

- Exploració del fons d’ull quan es requereix un efecte midriàtic i/o cicloplègic 

d’instauració ràpida i curta duració.  
 

 Reaccions adverses: 

A nivell ocular  pot provocar: irritació ocular, coïssor, hiperèmia, fotofòbia i visió borrosa. 

Pràcticament no té efectes secundaris a nivell sistèmic, però en ocasions s’ha descrit mareig, 

mal de cap, desmai, pressió sanguínia disminuïda, nàusees i erupció a la pell.  

 Precaucions: 

La tropicamida no produeix efectes midriàtics satisfactoris a les dosis habituals en pacients 

diabètics, però s’ha vist que l’administració prèvia de l’adrenèrgic fenilefrina permet facilitar la 

midriasis induïda per l’anticolinèrgic. Especial atenció en gent gran amb la PIO prèviament alta, 

amb glaucoma d’angle obert o amb glaucoma d’angle tancat.  

 Contraindicacions: 

 

- En pacients amb hipersensibilitat a la tropicamida.  

- En pacients amb glaucoma d’angle estret.  

 

 Presentacions:  

 

- Colircusí Tropicamida1% en flascó de 10ml (Novartis) 
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 CICLOPENTOLAT 

Es tracte d’un fàrmac sintètic d’inici ràpid, obtenim midriasis als 

30-60min de la seva aplicació i cicloplegia als 25-75min;  i de curta 

durada  ja que el màxim efecte midriàtic persisteix durant unes 4 

hores i el màxim efecte cicloplègic durant unes 2 hores. 

L’acomodació es recupera al cap d’unes 24h.  

 Indicacions: 

 

- Examen del fons d’ull.  

- Examen de refracció, sobretot en aquells casos en el que es requereix un efecte 

cicloplègic breu, per exemple per alleugerar un espasme ciliar.  

Es pot utilitzar en nens majors de 3 mesos. 

 Reaccions adverses: 

 

No presenta reaccions adverses importants a les dosis habituals però en alguns casos poden 

originar-se dermatitis de contacte, augment de la PIO, visió borrosa, fotofòbia, irritació ocular, 

edema i conjuntivitis. Reaccions d’hipersensibilitat són molt infreqüents. (Jones L.H., 1991) 

Rarament poden presentar-se les següents manifestacions al Sistema Nerviós Central com són: 

atàxia, inquietud, hiperactivitat, confusió,nàusees, vòmits i mareig; al·lucinacions visuals, parla 

balbucejant, en ocasions convulsions sobretot en nens, desorientació en temps i espai i 

dificultat per reconèixer a persones. Altres reaccions adverses transitòries que normalment 

duren entre 1 i 8 hores i quasi sempre es resolen a les 24 hores són sedació, fatiga i dificultat 

de la concentració.  

En població pediàtrica, s’ha observat un augment del risc de toxicitat sistèmica en nounats i 

lactants (especialment en nens prematurs i lactants de baix pes) o nens amb Síndrome de 

Down, paràlisis espàstica o lesió cerebral. En pacients pediàtrics s’ha relacionat l’ús d’aquest 

medicament amb reaccions psicòtiques i canvis de conducta, a més de les reaccions adverses 

del sistema nerviós central que s’han descrit anteriorment. Els nens amb pell clara i ulls blaus 

poden presentar una resposta augmentada de les reaccions adverses.  

 

 

 



 
 

64 
 

 

 Precaucions: 

 

Utilitzar amb precaució en pacients, especialment en nens, que prèviament han patit una 

reacció sistèmica greu a l’atropina. Cal tenir extrema precaució, o si és possible evitar, en 

recent nascuts i lactants (especialment en nens de baix pes) o en nens amb Síndrome de 

Down, paràlisis espàstica o lesió cerebral.  

Aquest medicament pot produir un increment de la pressió intraocular; per tant, cal tenir en 

consideració, sobretot en pacients d’edat avançada, la possibilitat de glaucoma no 

diagnosticat. Els pacients amb Síndrome de Down poden tenir predisposició a glaucoma 

d’angle estret. 

 

 Contraindicacions: 

 

- Pacients amb hipersensibilitat al ciclopentolat. 

- Pacients amb glaucoma d’angle estret o angle estret sense glaucoma previ a 

iridectomia total.  

- Nens amb síndromes orgànics cerebrals, inclosos anomalies congènites o del 

desenvolupament neurològic especialment aquelles que predisposen a crisis 

epilèptiques.  

 

 Presentació: 

 

- Colircusí cicloplègic en flascó de 10ml (Novartis) 

 

B) Agents adrenèrgics 

Són aquells fàrmacs que produeixen midriasis per estimulació del SN simpàtic, motiu pel qual 

també són anomenats simpaticomimètics. El seu mecanisme d’acció consisteix en estimular els 

receptors adrenèrgics dels sistema simpàtic produint contracció del múscul dilatador de l’iris. 

També produeixen altres efectes sobre l’ull com: increment de la sortida de l’humor aquós, 

vasoconstricció, relaxació del múscul ciliar i disminució de la formació d’humor aquós. Es 

diferencien dels anticolinèrgics en que aquests tenen poc o nul efecte en l’acomodació. 

El fàrmac més utilitzat és la fenilefrina.  
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 FENILEFRINA 

 

És un fàrmac en forma de solució (concentracions des de 2,5% a 

10%) d’acció directa amb una duració màxima de 3h en el cas 

d’utilitzar una concentració del 10% produint una midriasis 

intensa als 20-30 minuts de la seva aplicació.  

 

 Indicacions:  

 

- Examen del fons d’ull 

- Està indicat en les uveïtis per a la prevenció de sinèquies, iritis o iridociclitis,  

 

 Reaccions adverses: 

 

Les reaccions adverses importants són molt poc freqüents en administració ocular, tot i que es 

poden produir quan s’utilitzen de forma repetida i en nens molt petits. Tot i així, sí que es 

poden produir petites reaccions locals com són: sensació de cremor, picor, visió borrosa, 

llagrimeig i fotofòbia, després de la seva administració ocular. S’han trobat alguns casos 

d’alliberació de pigment de l’iris a la cambra anterior, generant una espècie de flare3 que es 

pot confondre amb una uveïtis anterior. 

 

 Precaucions: 

 

Cal utilitzar-ho amb extrema precaució en nens petits, en pacients amb hipertensió severa, 

hipotensió ortostàtica i aneurismes. També en el cas de pacients amb llagrimeig reduït o 

durant l’anestèsia.  

Pot produir un augment de l’efecte en aquells pacients amb tractament amb inhibidors de la 

monoamina oxidasa (IMAOS) (com procarbazina, moclobemida, rasagilina, selegilina, 

tranilcipromina) en els quals es requereix un ajust de la dosis, en cas d’administrar-se 

conjuntament. Cal també utilitzar-se amb precaució en aquells pacients que tenen pautat 

fàrmacs antidepressius tricíclics i certs antihipertensius (guanetidina, reserpina i 

                                                           
3Flare: és un fenomen que té lloc en un objectiu quan incideixen sobre ell els raigs de llum que no 
formen imatge en el pla focal,; però que de totes maneres, la travessen provocant diversos fenòmens de 
llum paràsita  que degraden la imatge. 
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betabloquejants no selectius, com el propanolol) ja que es pot produir una potenciació de la 

resposta.  

L’ús concomitant de la fenilefrina amb fàrmacs cicloplègics antimuscarínics, com és l’atropina, 

pot potenciar també l’efecte depressor i induir una taquicàrdia en alguns pacients, 

especialment en nens menors de 2 anys.  

També cal utilitzar-los amb precaució en pacients amb hipertiroïdisme i diabetis insulino- 

dependent. Es recomana la monitorització de la tensió sanguínia en pacients susceptibles i, en 

particular, en pacients amb denervació simpàtica després de l’aplicació del medicament.  

 

 

 Contraindicacions: 

 

- Hipersensibilitat a fenilefrina.  

- En pacients amb angles estrets per anatomia o glaucoma d’angle estret. 

- En pacients amb hipertensió greu.  

- En pacients amb malalties cerebrovasculars com són l’arteriosclerosis avançada o 

el síndrome orgànic cerebral degut als seus efectes adrenèrgics sobre el sistema 

nerviós central i la possibilitat de provocar una hemorràgia.  

- En pacients amb hipertiroïdisme, ja que són més sensibles als efectes de les 

catecolamines.  

- En pacients amb aneurismes.  

 

 Presentacions: 

- Colircusí Fenilefrina10% en flascó de 10ml (NOVARTIS) 

 

6.2.2 Anestèsics locals 

Entenem per anestèsics locals aquelles substàncies químiques que bloquegen de manera 

específica, temporal i reversible la conducció nerviosa en la part del cos on s’apliquen, sense 

alterar les sensacions en altres parts dels cos i sense afectar la consciència del pacient.El 

mecanisme d’acció pel qual aconsegueixen aquest efecte és disminuint la permeabilitat del 

canal de sodi, bloquejant la fase inicial del potencial d’acció. 

S’utilitzen principalment per suprimir la sensibilitat dolorosa de forma localitzada. Passat el seu 

efecte la recuperació funcional és completa. 
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Propietats que ha de complir un bon anestèsic local per a ús ocular: 

- No ha d’irritar el teixit on s’apliqui ni provocar una lesió permanent de l’estructura del 

nervi.  

- La seva acció tindrà una duració raonable. 

- No ha d’afectar la funció ocular, ni l’acomodació, ni la pressió intraocular.  

- La seva toxicitat sistèmica ha de ser baixa. 

Dins d’aquest grup trobem els següents principis actius: (vegeu Taula 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.4 Classificació dels anestèsics locals 

 Classificació: 

Els anestèsics locals són bases dèbils escassament hidrosolubles que es caracteritzen per 

presentar una estructura química formada per un anell aromàtic, que aporta liposolubilitat a la 

molècula, i una amina terciària, que aporta hidrosolubilitat. Entre l’anell i l’amina hi ha una 

cadena hidrocarbonada, la qual es pot unir al grup amina mitjançant un grup ester o un grup 

amida.  

 

S01H Anestèsics locals  

 

 

 

S01HA ANESTÈSICS LOCALS 

Cocaïna 

Procaïna 

Tetracaïna 

Oxiuprocaïna 

Proximetacaïna 

Cinchocaïna 

Lidocaïna 

Combinacions 
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En funció del tipus d’unió entre el nucli aromàtic i la cadena intermèdia, podem classificar els 

anestèsics en dos tipus: (vegeu Taula 6.5) 

 

 

 

 

 

a) Grup tipus éster: permet una hidròlisis ràpida per tant és poc estable en solució. Es 

metabolitzen a nivell plasmàtic. 

b) Grup tipus amida: presenten una major estabilitat en solució. Es metabolitzen a nivell 

hepàtic 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.5 Classificació dels anestèsics tòpics en funció del tipus d’unió 

 Indicacions segons la via d’administració: 

 

a) Infiltració local: 

L’agent anestèsic s’infiltra extravascularment al teixit subcutani i a la dermis, on actuarà sobre 

les terminacions nervioses inhibint la seva excitació. És la via d’administració d’elecció en la 

majoria de les intervencions menors.  Indicat en cirurgia palpebral i de les vies lacrimals.  

TIPO ÉSTER TIPO AMIDA 
 

Cocaïna 

Procaïna 

Tetracaïna 

Benzocaïna 

Oxibuprocaïna 

 

Lidocaïna 

Ropivacaïna 

Bupivacaïna 

Mepivacaïna 
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b) Anestèsia regional intravenosa:  

S’injecten per via intravenosa en situació distal a un maneguet de pressió col·locat per 

interrompre el flux de sang, la seva eficàcia es manté fins que es restableix la circulació. Indicat 

per a cirurgia de cataractes, glaucoma, vitrectomia de curta duració i despreniment de retina 

(menys de 2h.). 

c) Anestèsia superficial: 

Consisteix en la instil·lació al sac conjuntival de col·liri anestèsic produint una inhibició dels 

estímuls dolorosos. L’anestèsia tòpica permet una exploració còmoda de l’ull ja que elimina el 

blefarospasme i el llagrimeig, de manera que és molt útil per: 

a) Extraccions de cossos estranys en còrnia o conjuntiva 

b) Úlceres corneals produïdes per cossos estranys i lents de contacte. 

c) Cremades oculars originades per agents físics o químics. 

d) Ajuda en la exploració de pacients amb fotofòbia, tractaments en Làser de Argón, YAG, 

en cirurgia refractiva (LASIK, PRK), en cirurgia conjuntival. 

e) Esploracions de contacte, com la determinació de la pressió intraocular amb 

tonòmetre de Goldman o l’exploració goniocòpica.  

 

 PROCAÏNA:  

Va ser el primer anestèsic local obtingut per síntesis química. Actualment no es comercialitza 

cap presentació per via oftàlmica. 

 TETRACAÏNA:  

És un anestèsic del grup dels ésters, que s’utilitza en forma de clorhidrat. La seva potència i 

toxicitat són unes 10 vegades superior a la de la Procaïna. La trobem al mercat en forma de 

solucions, a unes concentracions del 0,25 al 1%, o en cremes a la concentració del 0,5%. La 

instil·lació de la solució al 0,5%, produeix una anestèsia als 25-30 segons que dura de 15 a 20 

minuts.  
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 Reaccions adverses: 

 

- Local:  És freqüent l’aparició d’una sensació forta de picor i cremor quan s’aplica sobre 

l’ull, que millora en deixar l’ull un temps tancat després de la seva aplicació. Cal també 

advertir al pacient de no rascar-se o tocar-se l’ull mentre actuï l’anestèsia per tal de no 

lesionar l’epiteli. 

- General: Són molt infreqüents, encara que moderadament importants, els quals estan 

molt relacionats amb la dosificació, tot i que també poden ser per a hipersensibilitat, 

idiosincràsia o una tolerància disminuïda del pacient. Els efectes generals més 

característics són: agitació,excitació,  tos, nàusees, vòmits, mareig, tremolors i, 

finalment convulsions. També es pot donar reaccions al·lèrgiques amb urticària i en els 

casos més greus una reacció anafilàctica.  

 

 Precaucions: 

No es recomana la seva utilització de forma prolongada a l’ull perquè pot aparèixer una 

queratitis greu o una opacitat permanent de la còrnia.No s’ha d’administrar conjuntament 

amb antibiòtics, sulfamides, per via tòpica oftàlmica.  

 Contraindicacions: 

A aquells pacients al·lèrgics a anestèsics locals  éster i al derivat àcid paraminobenzoic (PABA). 

 Presentacions: 

En forma de col·liri i associat a l’anestèsic,  Oxibuprocaïna:  

- Colircusí anestèsic doble en solució 1mg/ml + 4mg/ml en flascó de 10ml (Novartis) 

I associat a un vasoconstrictor, Nafazolina:  

- Colircusí anestèsic en solució 5mg/ml + 0,5 mg/ml en flascó de 10ml (Novartis)  
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 OXIBUPROCAÏNA: 

 

És un anestèsic tipus éster d’acció ràpida i de curta duració. La instil·lació d’una gota al sac 

conjuntival anestesia la superfície cornial com per permetre fer una tonometria al cap de 60 

segons, i si apliquem una segona gota als 90 segons després proporciona una anestèsia 

adequada per l’adaptació de les lents de contacte.  Es diferència en que és menys irritant que 

el clorhidrat de tetracaïna quan s’aplica sobre la conjuntiva a concentracions similars.  

 Efectes adversos: 

Si s’utilitzen correctament, la toxicitat que pot produir un anestèsic és mínima ja que se 

n’aplica una quantitat molt petita. Les principals reaccions adverses són: 

a) Estructures oculars:  

Quan s’apliquen en forma de pomada, poden causar canvis morfològics a l’epiteli corneal i 

retardar la curació d’una ferida.  

b) Sistema nerviós central:  

És conseqüència d’un augment de concentració en sang degut a una absorció ràpida, una 

administració endovenosa involuntària o per una injecció molt ràpida del fàrmac. Els 

símptomes comencen amb una sensació de mareig i debilitat, després evoluciona cap a 

alteracions visuals, adormiment de la llengua i somnolència; fins a provocar convulsions, 

coma i parada respiratòria.  

c) Sistema cardiovascular: 

Poden generar una disminució de la excitabilitat miocàrdica, de la velocitat de la conducció 

i de la força de contracció, generant arítmies  i en el pitjor dels casos una parada cardíaca.  

d) Reaccions al·lèrgiques:  

Són molt poc freqüents, les quals s’aprecien a menys de l’1% dels casos. Es produeixen 

principalment per l’aplicació de preparats éster, degut a un dels seus metabòlits: l’àcid 
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paraminobenzoic (PABA).  Poden provocar manifestacions cutànies lleus, i en casos greus  

broncospasme i xoc anafilàctic. 

6.2.3 Agents de diagnòstic 

Els agents de tinció es troben entre els agents de diagnòstic més útils ja que proporcionen 

informació ràpidament i sense produir cap efecte farmacològic. (vegeu Taula 6.6) 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.6 Classificació dels agents de diagnòstic.  

Els exàmens de la conjuntiva, la còrnia i de l’aparell lacrimal requereixen en ocasions la 

utilització de medis de contrast específics, anomenats agents de tinció o colorants que ens 

permetran la detecció de trastorns del globus ocular. 

 

 FLUORESCEÏNA SÒDICA: 

 

 Propietats:  

La Fluoresceïna sòdica [3’,6’ – dihidroxi-espiro(isobenzofuran-1(3H), 9’-(9H) xanteno) – 

3ona]es presenta com a sal sòdica, és una pols ataronjada, incolora, higroscòpica i la seva 

solució aquosa és molt fluorescent inclús en dilucions extremes. És completament soluble en 

aigua i molt poc soluble en alcohol.  Les longituds d’ona utilitzades per excitar les molècules de 

fluoresceïna són entre 465 i 490 nm que correspon a la llum blau cobalt, de manera que les 

molècules excitades produeixen una llum fluorescent groga-verda.  

 

S01J Agents de diagnòstic 

 

S01JA AGENTS COLORANTS 

Fluoresceïna 

Fluoresceïna combinacions 

 

S01JX ALTRES AGENTS UTILITZATS EN 

DIAGNÒSTIC OFTALMOLÒGIC 
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La intensitat de la emissió depèn del ph de la solució (ph òptim: 7-8) i de la concentració del 

colorant, a més concentració es produeix més fluorescència.  

 Mecanisme d’acció: 

Per la seva solubilitat en aigua no pot penetrar en l’epiteli corneal intacte degut a l’elevat 

contingut en lípids de l’epiteli; de manera que, mentre l’epiteli mantingui la seva integritat no 

s’observarà cap tinció. Si per trauma, infecció o qualsevol altre causa es produeix una lesió o 

ruptura de l’epiteli, aleshores la fluoresceïna tenyeix les estructures subjacents hidròfiles, fent-

se més visible la zona alterada.  

 Indicacions:  

 

- Exploració del segment anterior del globus ocular: 

En l’examen del segment anterior, utilitzem la fluoresceïna principalment per l’avaluació 

de la regularitat de la còrnia, també ens permet tenyir les úlceres, erosions corneals i 

conjuntivals ,i finalment per a detectar la presència de cossos estranys.  

Quan la superfície corneal o conjuntival es troba malmesa o amb úlceres, degut a la 

presència de cossos estranys, podem observar les zones lesionades mitjançant 

l’aplicació d’unes tires de paper impregnades de solució alcalina de fluoresceïna, 

generalment al 2%, que les tenyiran de color verd i ens permetrà observar-les quan 

il·luminem amb la llum blava de cobalt de la làmpada de fenedura.  

- Adaptació de lents de contacte: 

La fluoresceïna sòdica s’utilitza com a ajuda en les probes d’adaptació de lents de 

contacte. En el cas de les lents rígides, tenint en compte la existència d’una capa de 

llàgrima sota  les lents de contacte, la fluoresceïna sòdica ens permet determinar les 

àrees de contacte entre la lent i la còrnia; fet que ens permetrà avaluar si s’està 

realitzant un contacte adequat. Un cop retirades les lents de contacte, toves o rígides, la 

tinció amb fluoresceïna ens permet avaluar la integritat de l’epiteli cornial.  

- Tonometria d’aplanament mitjançant el Tonòmetre de Goldmann: 
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La tonometria d’aplanament consisteix en aplanar externament la zona central de la 

còrnia fins a obtenir una superfície plana. S’utilitza el Tonòmetre de Goldman que es 

basa en un con de plàstic que s’aplica sobre la còrnia, prèviament tractada amb 

fluoresceïna i anestèsic, i va connectat a un manòmetre el qual es troba muntat en una 

làmpada de fenedura. La fluoresceïna s’utilitza per delimitar els marges de la zona 

aplanada.  

- Avaluació del temps de ruptura lacrimal (TRL O BUT): 

És un mètode molt habitual per a poder observar la qualitat de la pel·lícula lacrimal que 

consisteix en la instil·lació de fluoresceïna sòdica i observar a través del biomicroscopi 

amb la llum blau cobalt. Per tal de facilitar la percepció del pic d’emissió de la 

fluoresceïna, observarem a través del filtre groc que disposa el biomicroscopi. 

L’optometrista avaluarà el temps transcorregut entre el darrer parpelleig i l’aparició de 

zones fosques en la superfície corneal, signe inequívoc de ruptura de la integritat de la 

pel·lícula lacrimal.  

- Realització de angiografies fluoresceíniques: 

Valorem la integritat dels vasos sanguinis de la retina, coroides i iris; i també controlem 

el flux hemodinàmic.  

- Realització de fluorimetries vítries. 

 

 Reaccions adverses: 

En rares ocasions, després de l’aplicació tòpica de la fluoresceïna pot aparèixer 

hipersensibilitat local o general que inclou conjuntivitis al·lèrgica, edema periorbital, erupció 

cutània, urticària, angioedema o anafilaxis.  

 Precaucions: 

Utilitzar amb precaució en pacients amb antecedents d’hipersensibilitat, al·lèrgies o asma. En 

la seva presentació en col·liri, aquest medicament pot produir al·lèrgies ja que conté excipients 
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com tiomersal i acetat de fenilmercuri. Caldrà suspendre el seu ús en cas d’aparèixer signes de 

sensibilitat.  

Per tal d’evitar tacar les lents de contacte toves, és necessari retirar-les abans de la instil·lació 

del colorant i esperar almenys una hora després de la seva aplicació abans de tornar a col·locar 

les lents de contacte.  

D’altra banda, també és molt important tenir cura de que el col·liri no es contamini, el que 

suposaria un risc. El germen més susceptible per contaminar aquest tipus de solucions és la 

Pseudomon asaeruginos. 

 Contraindicacions: 

 

- Hipersensibilitat a la fluoresceïna o a alguns dels excipients inclosos.  

 

 Presentacions: 

 

- Colircusí Fluoresceïna20mg/ml (Novartis)  

- Colircusí Fluotest (Novartis) que conté Fluoresceïna junt amb l’anestèsic 

Oxibuprocaïna. 

- En tires de paper.  
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7 ESTUDIS DE PROBLEMES DERIVATS DE L’ÚS DE FÀRMACS DE 
DIAGNÒSTIC PER PART DE PROFESSIONALS DE LA SALUT. 

 

7.1 Efectes indesitjables dels medicaments 

La majoria de fàrmacs produeixen diversos efectes no desitjats que es solen denominar efectes 

secundaris, però el terme més correcte és reacció adversa al medicament o RAM. 

Segons l’OMS es defineix reacció adversa al medicament com tota reacció molesta, nociva o no 

desitjada que apareix a dosis normalment utilitzades en l’ésser humà, ja sigui amb finalitats 

profilàctiques, diagnòstiques o terapèutiques.  Es caracteritzen per: 

1. Estan relacionades amb el mecanisme d’acció del fàrmac. 

2. Són, per tant, predictibles a partir de l’activitat d’aquest. 

3. Dependents de la dosi. 

4. No solen ser greus, però són de gran incidència. 

5. Desapareixen disminuint la dosis o deixant d’administrar el fàrmac. Són, per tant, en la 

majoria dels casos, reversibles.  

Hi ha alguns conceptes que es poden confondre per una reacció adversa al medicament, ja que 

són conceptes molt similars i que a vegades s’utilitzen inadequadament com a sinònims.  

Els fàrmacs poden produir quatre tipus d’efectes: 

a) Efecte principal: és l’efecte que es produeix sobre les dianes que, específicament, 

s’han buscat i per al qual ha estat dissenyat el fàrmac, és a dir, el seu objectiu. 

b) Efecte col·lateral: és la manifestació de l’activitat d’un fàrmac que es produeix a la dosi 

normal del medicament, corresponen a la seva acció farmacològica, però no és 

desitjable. No té interès terapèutic. Com més selectiu és un medicament, menys 

efectes col·laterals tindrà.  

c) Efecte secundari: es produeix com a conseqüència de l’acció fonamental d’un 

medicament, però que no forma part inherent d’ella. Aquests efectes són, 

generalment, coneguts i estan descrits en el prospecte del medicament.  



 

 

No sempre és fàcil diferenciar entre efecte secundari i efecte col·lateral, en ocasions la 

distinció és simplement acadèmica. 

d) Efecte idiosincràtic: és una reacció genèticament determinada, que es caracteritza per 

la resposta “anormal” que certs individus tenen davant a un fàrmac. 

 

 Classificació dels tipus de reacció adversa als medicaments

 

a) Tipus A o relacionades amb la dosi

Són aquelles en les que existeix una resposta farmacològica excessiva a una propietat 

coneguda del fàrmac per exageració d’un efecte terapèutic principal o d’un dels efectes 

col·laterals. Els efectes poden presentar

o per una resposta excessiva a una dosis normal (sobredo

Poden ser conseqüència de: 

- Modificacions  farmacèutiques

- Modificacions farmacocinètiques

- Modificacions farmacodinàmiques. 

-  

Tipus A o 

relacionades amb la dosis

Tipus B o

no relacionades amb la dosis

Tipus C o 

per administració prolongada

Tipus D o 

efectes diferits

  

No sempre és fàcil diferenciar entre efecte secundari i efecte col·lateral, en ocasions la 

ement acadèmica.  

: és una reacció genèticament determinada, que es caracteritza per 

la resposta “anormal” que certs individus tenen davant a un fàrmac.  

Classificació dels tipus de reacció adversa als medicaments:  

onades amb la dosi: 

Són aquelles en les que existeix una resposta farmacològica excessiva a una propietat 

coneguda del fàrmac per exageració d’un efecte terapèutic principal o d’un dels efectes 

col·laterals. Els efectes poden presentar-se per una dosis excessiva (sobredosificació absoluta) 

iva a una dosis normal (sobredosificació relativa).  

 

Modificacions  farmacèutiques 

Modificacions farmacocinètiques 

Modificacions farmacodinàmiques.  

•Per canvis farmacèutics

•Per canvis farmacocinètics

•Per canvis farmacodinàmics
relacionades amb la dosis

•Reaccions al·lèrgiques

•Variacions farmacogenètiques.no relacionades amb la dosis

•Canvis adaptatius

•Fenòmens de rebotper administració prolongada

•Carcinogènesis

•Efectes relacionats amb la funció reproductora

77 

No sempre és fàcil diferenciar entre efecte secundari i efecte col·lateral, en ocasions la 

: és una reacció genèticament determinada, que es caracteritza per 

 

 

Són aquelles en les que existeix una resposta farmacològica excessiva a una propietat 

coneguda del fàrmac per exageració d’un efecte terapèutic principal o d’un dels efectes 

sificació absoluta) 

Efectes relacionats amb la funció reproductora
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b) Tipus B o no relacionades amb la dosi: 

Dins aquest grup podem diferenciar dos grups, les de tipus immunològic o reaccions 

al·lèrgiques i les degudes a variacions farmacogenètiques o idiosincràtiques.  

b.1 Reaccions al·lèrgiques: són el resultat de la interacció d’un fàrmac, un metabòlit o 

un element no farmacològic present en la formulació (per exemple, un excipient) amb 

el pacient. Per tal de que es produeixin requereixen d’un contacte previ amb la 

substància. 

b.2 Reaccions de tipus idiosincràtic o farmacogenètic: Es deuen a la modificació dels 

sistemes enzimàtics que intervenen en el metabolisme dels fàrmacs o degut a la 

interacció d’aquests amb els seus receptors. Dins d’aquest grup podem trobar 

reaccions idiosincràtiques fisiològiques, les quals són inherents a l’edat, al sexe o a la 

raça. D’altres en canvi, són patològiques ja que es presenten de forma anòmala en 

petits grups de població.  

Dins del grup de fàrmacs utilitzats en malalties oculars podem trobar-nos, per 

exemple, algunes idiosincràsies peculiars. Per exemple, alguns individus presenten 

certs efectes imprevisibles davant l’administració de midriàtics, com és el cas dels 

individus amb ulls clars que dilaten més que els ulls foscos en resposta a 

l’administració de fàrmacs simpaticomimètics; mentre que l’atropina produeix una 

midriasis inferior en persones de raça blanca que en les de raça negra. També podem 

veure que en alguns pacients, l’administració ocular de corticoides pot desencadenar 

un glaucoma d’angle obert degut a un augment de la pressió intraocular.  

c) Tipus C o per administració prolongada: 

Es deuen per a una interacció continuada del fàrmac amb l’òrgan efector. Possibles causes: 

d) Fenòmens d’adaptació: són el resultat de la presència continuada del fàrmac, que 

origina respostes específiques en l’organisme. 

e) Fenòmens de rebot: són conseqüència de la supressió sobtada del fàrmac  

f) Supressió de la fisiologia normal 
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g) Tipus D o per efectes diferits: 

Apareixen després d’un llarg temps d’exposició i, per això, amb freqüència és difícil establir 

el nexe causal. Dins d’aquest grup trobem dos tipus: la carcinogènesis, que definiríem com 

la producció d’una neoplàsia; i la teratogènia, que són les alteracions fetals al prendre un 

fàrmac durant l’embaràs.  

 

7.2 Estudis de prevalença dels principals problemes derivats de l’ús de fàrmacs 
diagnòstics per part de professionals de la salut.  

En alguns països de la Unió Europea hi ha certes objeccions a que els optometristes utilitzin 

fàrmacs diagnòstics durant la seva pràctica optomètrica, degut als diversos efectes adversos 

que tenen aquests medicaments. Sovint, les organitzacions nacionals d’Oftalmologia de molts 

d’aquests països es mostren reticents perquè consideren que els fàrmacs oftàlmics de 

diagnòstic, principalment els midriàtics i cicloplègics, són perillosos pel públic perquè poden 

causar un xoc anafilàctic o bé provocar un atac agut de glaucoma en aquelles persones amb 

angles potencialment ocluïbles. Per aquest motiu, tot i haver exposat molts altres efectes 

adversos deguts a fàrmacs diagnòstics, només ens centrarem en aquests dos.  

7.2.1 Xoc anafilàctic o anafilaxis 

És una reacció immunitària severa, generalitzada i de ràpida instal·lació que es caracteritza per 

un augment de la sensibilitat de l’organisme al entrar en contacte amb un al·lergen. També es 

defineix com un síndrome clínic de potencial risc vital degut a la seva ràpida instauració i per 

les seves manifestacions multisistèmiques. Aquest quadre clínic es produeix com a resultat de 

l’acció dels mediadors químics alliberats de forma sobtada per mastòcits o basòfils.  

 Manifestacions clíniques: 

La reacció es produeix, habitualment, en uns segons o minuts, però pot arribar a durar més 

d’una hora. La velocitat d’aparició i les característiques clíniques varien en funció de la 

sensibilització del subjecte, de la concentració i via d’entrada de l’al·lergen. La rapidesa amb la 

que s’inicia es correlaciona amb la gravetat del quadre, de tal manera que, a menor període de 

latència entre el contacte amb l’al·lergen i el desencadenament de la reacció, major serà la 

gravetat de la reacció.  
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Les manifestacions clíniques que apareixen amb més freqüència són les cutànies , seguides de 

les respiratòries i,en tercer lloc, les cardiovasculars (vegeu Taula 7.1).  

Òrgan o sistema involucrat Signes i símptomes dominants 

Cardiovascular Taquicàrdia, arítmies, hipotensió, col·lapse 

vascular, paro (infart de miocardi) 

Respiratori Congestió nasal, rinorrea, esternuts, edema 

laringi, sensació de tancament del coll, edema de 

vies aèries superiors , taquipnea, broncospasme, 

asfixia.  

Pell Pruit palmoplantar inicial i després generalitzat,  

eritema, urticària i angioedema. 

Gastrointestinal Nàusees, vòmits, còlics, diarrea i dolor abdominal, 

incontinència.  

Genitourinari Còlics uterins, incontinència urinària.  

Nerviós Cefalees, acúfens, vertigen, relaxació d’esfínters, 

convulsions i pèrdua de consciència. 

Taula 7.1 Manifestacions clíniques de l’ anafilaxis. 

En cas de mala evolució natural o de no administrar el tractament adequat de forma 

immediata, pot produir-se un desenllaç fatal, com a conseqüència d’una obstrucció 

respiratòria secundària a una edema de laringe, o un broncospasme greu o bé degut a un 

col·lapse circulatori.  

 Tractament d’urgència: 

És de màxima importància actuar amb rapidesa. Després d’una valoració ràpida del compromís  

cardiorespiratori, com es realitza en tota situació de màxima urgència, davant de qualsevol 

sospita d’anafilaxis sempre cal administrar, de forma precoç, adrenalina i a continuació, 

determinar les mesures posteriors que cal adoptar. 
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7.2.2 Glaucoma agut d’angle tancat 

El glaucoma es defineix, actualment, com un grup heterogeni de malalties que tenen en comú 

que produeixen una neuropatia òptica que es caracteritza per la pèrdua progressiva de les 

fibres nervioses de la retina i canvis en l’aspecte del nervi òptic, donant lloc a defectes del 

camp visual (Tripathi et al., 2003). Existeixen múltiples classificacions de glaucoma: en funció 

de si l’angle és tancat o obert, en funció de l’origen o segons l’edat del pacient.   

El tipus glaucoma que ens ocupa en aquest treball és el glaucoma agut d’angle tancat, una de 

les entitats clíniques que s’engloben dins del glaucoma d’angle tancat.  

Podem classificar el glaucoma d’angle tancat en dues categories, depenent de la causa del 

tancament angular: 

a) Glaucoma primari d’angle tancat: en aquest tipus no existeix cap altra causa que la 

predisposició anatòmica del pacient, essent l’exemple típic el glaucoma agut d’angle 

tancat.  

b) Glaucoma secundari d’angle tancat: en aquest tipus el glaucoma s’associa a alteracions 

oculars o sistèmiques que dificulten el drenatge de l’humor aquós   

En qualsevol dels dos casos, es tracta d’un procés patològic on hi ha un mal funcionament del 

sistema de drenatge de l’humor aquós degut al bloqueig pupil·lar que dificulta l’accés del 

humor aquós als canals de drenatge. El tancament angular pot ser provocat per mecanismes 

que empenyen l’iris des de darrere cap endavant, cap a l’angle; o per mecanismes que 

arrastren l’iris cap a la malla trabecular, fins a contactar amb l’angle.  

Pel que fa al glaucoma agut d’angle tancat, és una emergència oftàlmica que es caracteritza 

per una crisis aguda provocada pel tancament sobtat de les vies d’eliminació de l’humor aquós 

degut a l’obstrucció anatòmica, en el nostre cas agreujada per la midriasis; en conseqüència, 

genera un augment brusc de la PIO per sobre de 50mmHg, dolor agut i intens, ens ocasions 

acompanyat de nàusees i vòmits, cefalees i percepció de halos al voltant de la llum. La 

resolució espontània és difícil i requereix tractament mèdic i/o quirúrgic immediat. 
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 Factors de risc: 

Entre els elements de risc més importants que s’associen al tancament angular tenim: 

- L’edat (rang entre 41 anys – 49 anys i majors de 80 anys), com un factor predisposant 

per alteracions funcionals i morfològiques respecte a la malla trabecular. 

- L’origen ètnic, que evidencia que els asiàtics i esquimals presenten major risc amb una 

prevalença del 0,4-1,4% i 2,1-5%, respectivament; en comparació amb la població 

blanca que és del 0,1-0,2%. Aquesta diferència de prevalença es deu a la morfologia 

ocular; ja que els pacients asiàtics solen tenir longituds axials curtes, còrnies amb 

diàmetres i radis de curvatura petits, cambres anteriors poc profundes i cristal·lí 

gruixut. (Glaucoma, 2008). 

- El sexe femení, que té un risc 2 vegades major de tenir angles ocluïbles.  

- L’estat de salut, on malalties vasculars associades com són la hipertensió arterial o la 

diabetis poden ocasionar alteracions vasculars i processos obstructius inflamatoris, 

implicats en el tancament angular.  

- També per acció d’una sèrie de fàrmacs com són: la midriasis provocada pels 

midriàtics i cicloplègics; l’acció anticolinèrgica d’antidepressius tricíclics o altres 

fàrmacs com el topiramat i sulfonamides que poden generar un vessament supraciliar.  

 

 Epidemiologia i prevalença: 

Al 2013 el nombre total de persones (de 40 a 80 anys) amb glaucoma al món va ser de 64,26 

milions de persones, de les quals 20,17 milions van ser casos de glaucoma d’angle tancat, 

prevalença del 0,50% (vegeu Taula 7.2). En el continent d’Àsia es van comptabilitzar el 60% del 

total de casos de glaucoma en el món i d’aquests el 76,7% de casos van ser de glaucoma 

d’angle tancat. (Tham, Yih-Chung et al., 2014) 

Cal senyalar, que en aquest apartat d’epidemiologia i prevalença, quan parlem de glaucoma 

d’angle tancat ens referim a tots els casos sense especificar si es tracte de glaucoma primari 

(que seria el cas del glaucoma agut) o de glaucoma secundari. 
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Taula 7.2 Prevalença (%) i nombre de persones (de 40 a 80 anys, en milions) amb glaucoma 
d’angle obert, glaucoma d’angle tancat i glaucoma total a l’any 2013.  

Les dades entre parèntesis són el 95% Crl (= interval creïble); les abreviacions de: PACG= 
primary angle-clousure glaucoma i POAG= primary open-angle glaucoma. Extret de “Global 
Prevalence of Glaucoma andProjections of Glaucoma Burdenthrough 2040” de American 
Academy of Ophtalmology.  

 

Una revisió de l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia, titulada “Global prevalence of Glaucoma 

and Projections of Glaucoma Burden through 2040”,  estima que el nombre total de persones 

entre 40 i 80 anys amb glaucoma augmentarà en un 18,3% fins arribar a 76 milions de 

persones afectades l’any 2020, on 23,26 milions de persones patiran glaucoma d’angle tancat; 

i en un 74% a 111,8 milions de persones l’any 2040, dels quals 32 milions tindran glaucoma 

d’angle tancat (vegeu Taula 7.3). 

Pel que fa a cada continent, observem que les projeccions que s’estimen pels anys 2020 i 2040, 

en comparació a l’any 2013, Àsia continuarà sent la regió amb un major nombre de casos de 

glaucoma d’angle tancat, havent-hi una progressió en augment destacable en comparació a les 

demés regions. Pel que fa a Europa, observem que l’estimació que es preveu per l’any 2020 és 

de 1,46 milions de persones amb glaucoma d’angle tancat, valors que es preveuen que es 

mantindran fins l’any 2040.  
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Taula 7.3 Projecció del nombre de persones (de 40 a 80 anys, en milions) amb glaucoma 
d’angle obert, glaucoma d’angle tancat i glaucoma total als anys 2020 i 2040.  

Les dades entre parèntesis són el 95% Crl (= interval creïble); les abreviacions de: PACG= 
primary angle-clousure glaucoma i POAG= primary open-angle glaucoma. Extret de “Global 
Prevalence of Glaucoma and Projections of Glaucoma Burden through 2040” de American 
Academy of Ophtalmology. 

 

Globalment podem observar que el glaucoma d’angle tancat anirà en augment els pròxims 

anys, més en unes regions que d’altres; fet que s’explica per l’augment del nombre de 

persones grans degut  al increment de l’esperança de vida, sobretot a Àsia i a l’Àfrica.   

 Classificació de l’angle: 

La graduació de l’amplitud de l’angle es realitza per valorar l’estat funcional del mateix, el grau 

de tancament i el risc de tancar-se en un futur. 

Una manera clàssica de descriure l’obertura angular, consisteix en la seva divisió entre un 

angle obert i un tancat. Un angle iridocorneal obert és aquell en el que l’humor aquós està 

banyant les estructures del trabèculum; mentre que un angle iridocorneal tancat és aquell en 

el que l’iris perifèric es troba en contacte amb la malla trabecular i, per tant, no permet la 

sortida de l’humor aquós.  D’altra banda, podem definir-ho d’una manera més precisa, quan 

l’angle format entre l’iris i la superfície de la malla trabecular es troba entre 20° i 45°, 

s’estableix que la cambra anterior de l’ull és àmplia. Mentre que, aquells angles inferiors a 20° 

es consideren angles estrets.  
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Figura 7.4 Diferència entre glaucoma d’angle obert i glaucoma d’angle tancat. (Font: Elsevier 

España, 2013) 

 Tècniques de mesura de l’angle iridocorneal: 

Existeixen vàries tècniques que es poden utilitzar per avaluar l’anatomia de l’angle 

iridiocorneal,  essent la gonioscopia la tècnica de referència. Es tracta d’una tècnica complexa 

que té algunes limitacions; ja que requereix de gran experiència i coneixements i que a 

determinats països, no la poden fer servir tots els professionals de la salut visual, perquè 

necessita d’una lent de contacte i l’aplicació d’anestèsic.  

Una alternativa no invasiva i habitual en la pràctica clínica, és la tècnica de Van Herick, que no 

requereix de fàrmacs diagnòstics i en la que s’utilitza la làmpada de fenedura, un instrument 

que podem trobar en qualsevol consulta, tant d’optometria com d’oftalmologia. Aquesta 
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tècnica permet avaluar, de forma ràpida, la profunditat perifèrica de la cambra anterior i 

estimar, mitjançant comparació amb la secció corneal, l’angle iridocorneal del pacient; de 

manera que, permet al optometrista valorar el risc que corre el pacient de patir un glaucoma 

d’angle tancat i poder derivar-lo a l’oftalmòleg. 

També existeixen altres tècniques com és l’Oculus Pentacam i la Tomografia de Coherència 

Òptica (OCT, pel seu acrònim en anglès), que gràcies als avenços en el camp de la tecnologia 

mèdica, han permès visualitzar i obtenir dades de la cambra anterior d’una forma més senzilla, 

còmode pel pacient i sense la necessitat d’utilitzar fàrmacs diagnòstics.  

L’Oculus Pentacam es tracta d’una tècnica objectiva, que a diferència de les dos tècniques 

anteriors, permet dur a terme una valoració més precisa de l’angle iridocorneal mitjançant 

l’obtenció d’imatges d’elevada precisió i resolució, aporta informació no només de la 

profunditat de la cambra anterior sinó que també sobre l’angle i el volum. En el cas de l’ OCT, 

és una tècnica no invasiva i ràpida que proporciona mapes de secció transversal en viu del 

teixit estudiat que permet analitzar, de forma objectiva i en alta resolució, tant les estructures 

de l’angle camerular del segment anterior com l’estat de la retina, la màcula i el nervi òptic.  

Ara bé, com totes les tècniques, tant l’Oculus Pentacam com la OTC també tenen les seves 

limitacions, degut a que són aparells cars que no estan a l’abast de tots els professionals i 

tampoc trobem en totes les consultes.  

A continuació explicarem de forma resumida en que consisteixen la gonioscopia i la tècnica de 

Van Herick, com classifiquen cada una els angles i realitzarem una comparació entre totes dues 

tècniques, mitjançant estudis publicats, per posar de manifest si existeix bona correlació entre 

les dues.  

 Gonioscopia: 

És la tècnica estàndard i de referència pel diagnòstic de glaucoma d’angle estret. La 

gonioscopia consisteix en la visualització de l’angle iridocorneal mitjançant l’ús de lents 

especials i anestèsic tòpic local, motiu pel qual els optometristes no poden practicar-la, a 

l’Estat espanyol. L’objectiu de la tècnica és observar i descriure les següents característiques en 

les meitats superior i inferior de l’angle, per tal de determinar el tipus de glaucoma, identificar 
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les persones que estan en risc i monitoritzar els canvis estructurals de l’angle iridocorneal en el 

temps.  

Existeixen tres sistemes de classificació que permeten catalogar les característiques de l’angle 

d’una forma clara i sistemàtica: Scheie, Shaffer i Spaeth.  

El sistema de classificació més utilitzat és el de Shaffer, el qual registra la separació que hi ha 

entre dos línies tangents imaginàries entre la superfície interna de la malla trabecular i la 

superfície anterior de l’iris. Aquesta classificació assigna un grau numèric de 4 a 0 a cada angle, 

en funció de les estructures angulars que es poden visualitzar; és a dir, com més estructures es 

puguin veure major grau assolirà (vegeu Taula 7.4). 

 

 

Taula 7.4 Classificació de Shaffer de l’angle iridocorneal.  

 Tècnica de Van Herick: 

És una tècnica no invasiva per estimar la profunditat de la cambra anterior perifèrica i obtenir 

un valor aproximat de l’angle iridocorneal. Es realitza de forma rutinària en l’examen 

biomicroscòpic en les consultes d’optometria; ja que és una alternativa a l’examen de 

gonioscopia convencional al permetre una detecció ràpida i simple, sense necessitat d’instil·lar 

fàrmacs diagnòstics. Està especialment indicada quan la tonometria dóna valors superiors a 

21mmHg, quan es vol valorar el perill de glaucoma per tancament de l’angle en valors de 

tonometria normals o quan es vol instil·lar un cicloplègic.  

Classificació de 

l’angle 

Angle estimat Estructura visible Descripció de l’angle  

Grau 0 0° Cap estructura és visible Tancat 

Grau 1 10° Línia de Scwalbe.  Molt estret 

Grau 2 20° Trabèculum. Estret 

Grau 3 25°-35° Espolón escleral Obert 

Grau 4 35°-45° Cos ciliar Obert 
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La tècnica consisteix en que, mitjançant la làmpada de fenedura, posem en secció òptica 

(il·luminació directa) sobre la perifèria de la cambra anterior, quan el sistema d’il·luminació i el 

d’observació formen un angle entre 60° i 65°, estant el sistema d’observació davant de l’ull. La 

intensitat de la llum ha de ser màxima, l’amplitud de l’escletxa de llum ha de ser mínima i 

l’augment mig (10X). La mesura es realitza en el limbe temporal ja que hi ha una tendència a 

obtenir angles majors si la mesura es realitza en el limbe nasal (Van Herick, et al., 1969). 

La tècnica Van Herick compara la profunditat de la cambra anterior perifèrica amb el gruix de 

la còrnia; això és possible ja que mitjançant la làmpada de fenedura obtenim una secció 

corneal que ens permet visualitzar el gruix corneal, dada que es pren com a referència.  

 

 

 

 

 

Figura 7.5 Esquema de la tècnica de Van Herick. (Font: Van Herick, 1964) 

Així doncs, si la distància entre el vora posterior de la secció òptica i la vora exterior del reflex 

de l’iris és igual o major a l’espessor corneal, aleshores es considera un angle obert incapaç de 

tancar-se o Grau 4. Si la distància és entre un quart i la meitat del gruix corneal, aleshores 

l’angle també és incapaç de tancar-se i equival a un Grau 3. D’altra banda, si la distància és 

igual a un quart de la secció corneal, aleshores es tracte d’un angle de Grau 2 amb possibilitat 

de tancar-se i serà necessari que posteriorment sigui avaluat mitjançant la gonioscopia. 

Finalment, si la distància és menor d’un quart del gruix corneal, es tractarà d’un angle molt 

estret i de Grau 1, situació molt perillosa que requerirà derivació d’urgència. I en casos de 

presència de sinèquies es catalogarà com a Grau 0 (vegeu Taula 7.6). 
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Taula 7.6 Classificació de Van Herick expressada en proporcions 

Aquesta classificació va ser dissenyada per reconèixer angles estrets d’una manera ràpida, així 

que per determinar el risc de tancament angular és necessari centrar-nos en els graus 1 i 2 en 

els quals hi ha més probabilitat de tancament immediat. S’observa que el rang per classificar 

els angles entre els graus 1 al 3 és bastant petit; de manera que obliga a l’examinador a tenir 

certa experiència i ser capaç de distingir adequadament un angle de grau 3 del grau 2 ja que en 

un cas serà necessari realitzar una gonioscopia posterior per confirmar-ho i en l’altre no, fet 

que farà descartar el cas.  

Existeixen una sèrie de factors que limiten la realització d’aquesta proba, en comparació a la 

gonioscopia, com són: (Kumar Srivastava A. et al., 2017) 

1. Els resultats no es reprodueixen fàcilment degut a la diferència en l’avaluació 

subjectiva del gruix de la còrnia i la seva fracció com a profunditat de la cambra 

anterior perifèrica.  

2. Si l’observador mou l’escletxa de llum amb massa rapidesa, avalua la profunditat de la 

cambra anterior de forma allunyada del limbe més perifèric; en aquest cas indicarà 

incorrectament l’angle, obtenint valors sobreestimats.   

3. En aquells pacient que parpellegen molt i no mantenen els ulls estables, és difícil 

determinar la profunditat; mentre que en la gonioscopia, no hi ha problema de 

parpellejar i el globus ocular està estabilitzat.  

4. La tècnica també pot considerar-se d’abast inadequat, ja que tant sols proporciona 

una estimació de l’angle de cambra anterior en el costat temporal, en contrast amb la 

gonioscopia que permet una vista de 360° de la cambra anterior.  

Classificació de l’angle Proporció Angle estimat Interpretació 

Grau 4 1:1 o més ≥45° Angle obert 

Grau 3 1:1/2 25°-35° Angle obert 

Grau 2 1:1/4 20° Angle estret, moderadament. 

Grau 1 1: <1/4 10° Angle molt estret. 

Grau 0 Espai absent 0° Angle tancat. 
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5. D’altra banda, no només hi ha limitacions en quant a la pràctica, sinó que també és 

impossible realitzar-la en aquells pacients amb pingüècules, pterigum i arcs senils 

avançats. 

 

 Comparació entre la tècnica Van Herick i la gonioscopia: 

Molts estudis han avaluat la utilitat de la tècnica de Van Herick  en l’estimació de l’angle de la 

cambra anterior en comparació amb la gonioscopia amb resultats molt variables, alguns 

qüestionen la eficàcia de la tècnica mentre que d’altres revelen una bona correlació entre tots 

dos mecanismes.  

Un estudi realitzat sobre la població asiàtica per Ravi Thomas et al. (1996) posa de manifest la 

dificultat que aquesta tècnica presentava en la detecció d’angles estrets; on al comparar la 

Tècnica de Van Herick amb la gonioscopia es va trobar una especificitat del 89.3% i una baixa 

sensibilitat del 61.9%. Aquests resultats ens mostren que la tècnica de Van Herick té una baixa 

capacitat donar com a positius els casos realment afectats, és a dir la proporció de malalts 

correctament identificats; de manera que l’estudi conclou que la tècnica de Van Herick és una 

tècnica de mesura deficient per a detectar angles tancats. Un altre estudi realitzat per 

Congdon N. G. et al (1996) on es van obtenir valors de sensibilitat i especificitat del 56% i 96%  

respectivament, també van arribar a la mateixa conclusió. 

Un altre estudi realitzat per Kashiwagi et al. (2005) es va comparar la relació entre la 

classificació Schaffer i la tècnica de Van Herick per a l’avaluació de l’angle de la cambra 

anterior. Es va trobar una bona relació entre totes dues tècniques per a diferenciar entre angle 

obert i tancat; tot i així, no es va considerar la tècnica de Van Herick adequada en l’avaluació 

d’angles tancats per la seva dificultat a l’hora de diferenciar entre graus 1 i 2. (Verdú M., 2010).  

Recentment, un estudi realitzat per Anil Kumar Srivastava et al. (2017) on es van examinar 111 

pacients de 40 anys per les dues tècniques a través del mateix observador, es va trobar que en 

aquells ulls amb angles aparentment estrets (graus 0, 1 i 2 de Van Herick), es va obtenir una 

coherència del 88,8%. D’altra banda, en els ulls amb un angle aparentment obert (graus 3 i 4 

de Van Herick), la coherència va ser del  81.1%. 
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Tots aquests estudis que hem parlat fins ara comparen els resultats que s’obtenen a través de 

la Tècnica de Van Herick amb els que s’obtenen per gonioscopia; però cap posa de manifest, 

que al tractar-se d’una prova completament subjectiva, tant les mesures com l’assignació d’un 

pacient a un grau de Van Herick pot venir condicionat en funció de l’observador que realitzi la 

prova. Un estudi recent realitzat per Ahmed J. et al. (2017), l’objectiu del qual va ser investigar 

el grau de variació de les puntuacions de Van Herick entre diferents observadors. Es va obtenir 

que pels graus 1 (angle tancat) i 4 (angle obert) de Van Herick hi ha una bona fiabilitat 

interobservador on s’obté un percentatge mig de confiança alt del 80% i del 84,6% 

respectivament, i unes desviacions estàndards baixes del 0,45% i 0,26%, respectivament. 

D’altra banda pel graus 2 i 3 els resultats no tenen res a veure, on s’obtenen uns percentatges 

de confiança molt baixos, del 57,5% i 5%, respectivament, i unes desviacions estàndards 

altíssimes del 0,71% i 0,89% respectivament.  

Així doncs l’estudi conclou que la tècnica de Van Herick té una bona fiabilitat interobservador 

quan l’angle està totalment tancat o totalment obert i en aquests casos és una bona eina 

d’avaluació útil; mentre que pels graus intermedis existeixen certes discrepàncies entre els 

observadors i, per tant, es requereixen de més proves com són la gonisocopia o el Pentacam 

per a poder donar un resultat més fiable.  

 Risc de patir glaucoma agut associat a midriàtics i cicloplègics:  

Certs estudis epidemiològics indiquen que existeix un risc baix de desenvolupar un atac de 

glaucoma agut a través de fàrmacs midriàtics tal com mostra el següent article.  

L’article Mydriasis and glaucoma: exploding the myth. A systematic review publicat l’any 2000 

pel Departament d’Oftalmologia i Medicina de l’Hospital Royal Victoria Infirmary de NewCastle 

(Regne Unit) recopila tots els estudis publicats entre 1933 i el 1999 referent al risc de patir 

glaucoma agut induït per midriàtics (Pandit R. J. et al., 2000). 

L’article mostra 6 estudis realitzats en la població en general on s’especifica el tipus d’agent 

midriàtic utilitzat, el nombre de persones que han format part en cada estudi, el nombre de 

casos que han patit glaucoma agut i finalment la incidència (vegeu Taula 7.7). 
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Taula 7.7 Recopilació dels articles on es mostra la incidència de glaucoma agut degut a 

midriàtics en la població en general.  

Els dos primers estudis retrospectius en pràctiques d’Oftalmologia van identificar alguns casos 

de glaucoma agut després de la instil·lació d’un agent midriàtic, on en el primer estudi 

(Abraham, 1933) es van utilitzar agents d’acció prolongada (atropina i homatropina) mentre 

que en el segon estudi (Talks et al., 1993) es va utilitzar la tropicamida combinada amb 

fenilefrina o en alguns casos fenilefrina sola. En tots dos estudis es va observar que la 

incidència de patir glaucoma agut degut a midriasis era molt baixa, per ser exactes al voltant 

de 1 de cada 20.000 persones.  

Els següents dos estudis prospectius realitzats en pràctiques d’Optometria, no es van registrar 

ni un sol cas de glaucoma agut degut a midriasis. En tots dos estudis es van utilitzar una amplia 

varietat d’agents midriàtics en més de 7000 persones, on el midriàtic més utilitzat va ser la 

tropicamida sola al 1% o en alguns casos combinada amb fenilefrina al 2,5% (Yolton et al., 

1988; Applebaum et al., 1983). 

En el cinquè estudi transversal realitzat a Baltimore l’any 1995 a 5.308 persones, dels quals a 

4.870 se’ls va instil·lar tropicamida al 0.5%, cap va desenvolupar glaucoma agut (Patel et al., 
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1995). Tot així es va considerar que 38 pacients dels 1770, que es van derivar per a dur a terme 

un examen definitiu, tenien angles potencialment ocluïbles. Es va observar que els subjectes 

de 70 anys o més tenien fins a tres vegades més possibilitats de tenir angles oclusius que 

aquells de 40 anys.   

En l’últim estudi, realitzat a Rotterdam, el propòsit va ser estudiar la prevalença de trobar 

angles estrets i la incidència de glaucoma agut després de la instil·lació de midriàtics en la 

població caucàsica de 55 anys en amunt (Wolfs et al., 1997). L’estudi mostra que, dels 7.983 

participants, a 6.760 se’ls hi va instil·lar gotes de tropicamida al 0.5% combinada amb 

fenilefrina al 5% on tant sols 2 persones (que representa un 0.03%) van desenvolupar 

glaucoma agut unilateral després de la dilatació. Els resultats de l’estudi van demostrar que 

tant sols 1 de cada 3000 persones no seleccionades de 55 anys o més desenvoluparà a la llarga 

un glaucoma agut després de l’ús de gotes midriàtiques.  

Finalment, l’estudi afirma que la dilatació de la pupil·la és important per dur a terme una 

oftalmoscopia completa i que el risc de precipitar a un glaucoma d’angle estret amb l’ús 

habitual de midriàtics és quasi bé cero. D’altra banda, també conclou que la tropicamida és 

l’agent midriàtic més segur; ja que aquells estudis on s’ha utilitzat la tropicamida sola al 0,5% o 

al 1%  no s’han trobat casos de glaucoma agut. 
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8 ESTUDI PROVISIONAL DE LA MILLORA EN L’ACCÉS A L’ATENCIÓ 
VISUAL A L’ESTAT ESPANYOL SI ELS GRADUATS EN ÒPTICA I 
OPTOMETRIA FESSIN SERVIR FÀRMACS DIAGNÒSTICS.  

 

8.1 Freqüència de visites als professionals de la visió per grups d’edat 

Per poder conèixer les dades del sector de l’òptica a l’Estat Espanyol i realitzar un anàlisis del 

percentatge de la població que més visita l’òptica, hem extret les següents dades de la última 

publicació del Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2013.  

Taula 8.1 Població (en milions) distribuïts en edats a Espanya l’any 2012.  

(Font: Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2013. Dades de l’ Institut Nacional d’Estadística (INE).) 

 

Es distribueixen els grups de població per franges d’edat, els quals no són uniformes en quant 

a franja d’anys; ja que es divideixen segons les necessitats del anàlisis del sector de l’òptica i 

ens permet d’aquesta manera analitzar cada grup per separat, on cada un té unes 

característiques o necessitats visuals diferents.  
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Es distribueix la població de la següent forma: (vegeu Taula 8.2) 

 Fins als 17 anys: els problemes refractius es fan més habituals-  

 Les franges dels 18 als 34 anys i dels 35 als 44 anys: totes dues franges formades per 

persones més sensibles a utilitzar lents de contacte i més influenciades per les 

tendències de la moda. 

 Dels 45 als 55 anys: constituïda pels prèsbites més joves. 

 A partir dels 55 anys: la presbícia ja està més consolidada i on les alteracions visuals 

més comunes són les cataractes, la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), el 

glaucoma i la retinopatia diabètica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8.2  Pes percentual de la població per edats.  

(Font: Adaptat del Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2013. Dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE)  i de la Federación Española de Associaciones del Sector Óptico (FEDAO).) 

 

A continuació mostrem el percentatge de població, dins de cada franja d’edat que necessita 

utilitzar sistemes de correcció visual. 

 

 

 

Grups d’edat 

 

Població 2012 

 

Pes % de la població 

per edats 

Fins als 17 anys 8.367.728 17,9% 

Dels 18 als 34 anys 9.900.665 21,2% 

Dels 35 anys als 44 anys 7.924.227 17,0% 

Dels 45 anys als 54 anys 6.951.653 14,9% 

Més de 55 anys 13.560.042 29,0% 

Total 46.704.315  
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Gràfic 8.3 Percentatge de població que utilitza graduació (Espanya, 2012).  

(Font: Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2013. Font de les dades: Federación Española de 
Associaciones del Sector Óptico (FEDAO).) 

 

Tal com ens mostra el gràfic anterior (vegeu Gràfic 8.3), a mesura que la població envelleix 

s’incrementa el número de persones que necessiten corregir els seus defectes visuals, arribant 

al 93% de la població a partir del 55 anys. 

Així doncs, coneixent la informació poblacional de l’Estat Espanyol l’any 2012 i el número de 

persones amb necessitat de compensació òptica en cada grup d’edat (Taula 8.2), el Llibre Blanc 

de la Visió fa una previsió del pes de cada grup d’edat en el conjunt de clients d’una òptica a 

Espanya. 

 

 

 



 

 

Gràfic 8.4 Composició d’un fitxer de clients d’una ò

(Font: Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2013. 
del Sector Óptico (FEDAO).) 

Podem veure clarament més de la meitat de clients que entren a una òptica a Espanya són 

principalment persones a par

Aquest fet es deu a que, a partir dels 45 o 50 anys, comença a aparèixer la presbícia, un 

fenomen inevitable que es produeix per la pèrdua

de l’ull mitjançant el mecanisme acomodatiu, com a conseqüència dels canvis fisiològics i 

anatòmics del cristal·lí i del cos ciliar

l’edat, que tothom en un moment o altre, encara que mai abans hagin nece

d’atenció visual o ocular, manifestaran i que per tal de facilitar l’enfoc correcte requerirà  l’ús 

d’ulleres graduades segons el dèficit de visió. A partir d’aquest moment, entre els 40 i 60 anys, 

el prèsbita visita amb freqüència l’òp

d’ulleres per poder-se adaptar a les seves necessitats visuals.

 

 

51%

  

Composició d’un fitxer de clients d’una òptica d’Espanya.  

Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2013. Dades de Federación Española de Associaciones 

Podem veure clarament més de la meitat de clients que entren a una òptica a Espanya són 

principalment persones a partir dels 45 anys i en menor proporció els menors de 18 anys. 

Aquest fet es deu a que, a partir dels 45 o 50 anys, comença a aparèixer la presbícia, un 

fenomen inevitable que es produeix per la pèrdua de capacitat de variar la potència refractiva 

mitjançant el mecanisme acomodatiu, com a conseqüència dels canvis fisiològics i 

anatòmics del cristal·lí i del cos ciliar. Es tracta d’una alteració de la refracció normal, lligada a 

l’edat, que tothom en un moment o altre, encara que mai abans hagin necessitat de cap tipus 

d’atenció visual o ocular, manifestaran i que per tal de facilitar l’enfoc correcte requerirà  l’ús 

d’ulleres graduades segons el dèficit de visió. A partir d’aquest moment, entre els 40 i 60 anys, 

el prèsbita visita amb freqüència l’òptica; degut a que cada dos/tres anys sol 

adaptar a les seves necessitats visuals. 
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Podem veure clarament més de la meitat de clients que entren a una òptica a Espanya són 

tir dels 45 anys i en menor proporció els menors de 18 anys.  

Aquest fet es deu a que, a partir dels 45 o 50 anys, comença a aparèixer la presbícia, un 

de capacitat de variar la potència refractiva 

mitjançant el mecanisme acomodatiu, com a conseqüència dels canvis fisiològics i 

. Es tracta d’una alteració de la refracció normal, lligada a 

ssitat de cap tipus 

d’atenció visual o ocular, manifestaran i que per tal de facilitar l’enfoc correcte requerirà  l’ús 

d’ulleres graduades segons el dèficit de visió. A partir d’aquest moment, entre els 40 i 60 anys, 

sol requerir un canvi 
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8.2 Prevalença de les afeccions visuals per cada grup d’edat 

 

8.2.1 Fins als 17 anys 

Els primers anys de vida són fonamentals pel perfecte desenvolupament de la visió de manera 

que, qualsevol alteració visual que no es detecti precoçment pot deixar com a seqüela 

disfuncions oculars si no es diagnostica i es tracta a temps.  

Dins d’aquesta franja d’edat, podem diferenciar clarament dos grups: els nens pre-escolars,de 

neonats fins als 6 anys; i els nens en edat escolar, a partir dels 6 anys.  

Pel que fa als nens pre-escolars, generalment s’examinen per a detectar defectes refractius, 

estrabismes i malalties congènites que puguin afectar al desenvolupament visual normal. És 

recomanable una primera avaluació per un professional de la salut visual, tant optometrista 

com oftalmòleg, abans dels 6 mesos o abans de que existeixin anomalies o factors de risc.  

A l’edat escolar, la visió pot canviar amb certa freqüència. El problema més comú es deu al 

desenvolupament i progressió de la miopia, que presenten un 2% dels nens quan entren a 

l’escola i augmenta significativament durant l’edat escolar. A més, l’existència de problemes de 

coordinació o d’enfoc ocular poden afectar al rendiment escolar. Es recomanen exàmens 

periòdics. 

8.2.2 Dels 18 als 44 anys 

En aquesta franja d’edat, la prevalença de la miopia augmenta entre els adolescents i joves 

adults, ja que estan exposats a demandes educacionals, en les que la quantitat de temps 

utilitzat a la lectura o al treball de prop sembla estar relacionat amb el desenvolupament de la 

miopia. D’altra banda, trobem que un altre factor molt relacionat és l’abús que avui en dia 

s’està fent dels dispositius electrònics com són els mòbils i els ordenadors. 

8.2.3 Dels 45 als 55 anys 

En aquest franja d’edat, és quan es comencen a mostrar-se els primers signes clínics 

d’envelliment ocular. Tal i com hem comentat anteriorment, el problema més comú associat a 

l’envelliment de l’ull és la presbícia, un fenomen fisiològic lligat a l’edat, inevitable i 
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irreversible; causat per la degeneració progressiva del cristal·lí i als canvis morfològics i 

anatòmics en el cos ciliar, que impedeix enfocar els objectes de prop.  

Un altre problema ocular comú, lligat a aquesta edat, és la sequedat ocular o el síndrome de 

l’ull sec. Es tracta d’una alteració que es produeix en la superfície de la còrnia i la conjuntiva 

per falta de llàgrima o degut a que aquesta és de mala qualitat. Conseqüentment, la superfície 

de l’ull no està ben lubricada, provocant molèsties oculars, problemes visuals i lesions a la 

còrnia i a la conjuntiva. El síndrome de l’ull sec afecta actualment a un percentatge molt 

significatiu de la població, que anirà en augment degut a l’estil de vida actual, com són moltes 

hores de dedicació a feines que requereixen esforç visual, utilitzar constantment dispositius 

mòbils, etc.  

Tot dos casos, són motiu de consulta tant a l’òptica com a l’oftalmòleg, de manera que, en 

molts casos, és el moment idoni per dur a terme un examen complet de la visió i la salut 

ocular. Moltes de les patologies que parlarem en el següent apartat, com el glaucoma o la 

degeneració macular associada a l’edat (DMAE), tenen el seu inici en aquestes edats i, en la 

majoria de casos, no presenten símptomes evidents que alertin a l’usuari; de manera que, 

passen desapercebuts per la persona o bé consideren que són normals per l’edat.   

8.2.4 A partir dels 55 anys 

El primer estudi sobre l’estat de salut visual i la ceguera de la població a Catalunya realitzat per 

la Càtedra UNESCO en Salud Visual y Desarrollo de la UPC a partir de la Encuesta de Salud en 

Cataluña 2006, posa de manifest que les prevalences més elevades de mala visió es troben en 

el grup d’edat de persones majors de 75 anys, quasi 5 vegades superiors a la de les persones 

entre 15 i 44 anys.  

Per la seva gravetat i prevalença, les patologies oculars que més poden afectar a la visió i a la 

qualitat de vida d’aquest grup d’edat són la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), 

les cataractes i el glaucoma, així com les patologies de la retina vinculades a malalties generals, 

com és la retinopatia diabètica.  
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 Cataracta: 

 

És la pèrdua de transparència del cristal·lí provocant una disminució de la visió. És la primera 

causa de ceguera legal en països en vies de desenvolupament i és la patologia ocular amb 

major nombre d’operacions en els països desenvolupats.  

 

Prevalença: afecta entre un 40% i un 60% de la població a partir dels 70 anys. (Fundación IMO, 

2012). Més freqüents en dones, encara que es desconeix el motiu.  

 

 Glaucoma:  

 

Tal i com hem explicat anteriorment, és l’augment de la pressió intraocular que pot lesionar el 

nervi òptic de forma irreversible, afectant la visió de la perifèria cap al centre originant una 

visió “en forma de tub”.  

És una de les principals  causes de ceguera irreversible en el món, d’aquí la importància 

d’identificar i tractar els casos de forma precoç, ja que d’aquesta forma es podria evitar més 

del 95% dels casos.  

 

Prevalença: a Espanya afecta a més d’un milió de persones, incidència que s’incrementa amb 

l’edat. Actualment afecta al 3% de les persones majors de 60 anys, percentatge que va en 

augment. (Fundación IMO, 2012) 

 

Factors de risc: 

Tot i que el glaucoma pot aparèixer en qualsevol edat, alguns pacients són més susceptibles a 

desenvolupar la malaltia en un o tots dos ulls: 

 

- Majors de 45 anys que no s’hagin sotmès a un examen ocular els últims anys. 

- Persones amb antecedents familiars de glaucoma, sobretot familiars directes. 

- Pacients amb una PIO elevada. 

- Persones amb miopia elevada. 

- Pacients medicats amb corticoides, en qualsevol de les seves formes. 

- Persones que hagin patit un cop o traumatisme a l’ull. 

- Persones amb diabetis.  
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 Degeneració Macular Associada a l’Edat o DMAE: 

És una malaltia degenerativa de la zona central de la retina, la màcula, que provoca un 

deteriorament progressiu de les cèl·lules retinianes i produeix una pèrdua visual central. 

Representa la primera causa de ceguera entre les persones majors en països 

desenvolupats.  

Prevalença: afecta al 0,5% de les persones de 60 anys i aproximadament el 10 a partir dels 

80 anys; tot i que un terç de les persones grans presenta signes de DMAE com són les 

druses, atrofia etc. (Fundación IMO, 2012) 

 Retinopatia diabètica:  

És la malaltia vascular més freqüent de la retina. S’origina pel dany produït dels vasos 

retinians a causa de la descompensació metabòlica de la diabetis i que comporta una 

pèrdua de visió que pot ser molt important. És una de les complicacions més freqüents 

dels pacient amb diabetis i la primera causa de pèrdua severa de la visió en edat laboral en 

els països occidentals.  

Prevalença: al voltant del 10% dels pacients amb diabetis mellitus de tipus 1 pateixen 

Retinopatia Diabètica als 10 anys del seu diagnòstic, i al voltant del 80% pateixen algun 

tipus de dany o lesió als vasos sanguinis de la retina al cap de 15 anys o més d’haver sigut 

diagnosticats. (Fundación IMO, 2012) 

Pel que fa als factors de risc, en general, que porten al desenvolupament d’aquestes malalties, 

l’edat és sens dubte un dels factors de risc principals.  

Degut al descens de la mortalitat i a la disminució de la natalitat, Espanya es situa entre els 

països més envellits d’Europa. En cas de mantenir-se els ritmes actuals, es calcula que l’any 

2020 més de 9 milions de persones tindran més de 65 anys. Aquestes dades ens mostren que 

la nostra societat cada cop envelleix més, en conseqüència la incidència de les patologies 

oculars que afecten en aquesta franja d’edat també anirà en augment.  

Un altre element que també ajuda al desenvolupament d’aquestes malalties i que cal tenir en 

compte, sobretot en malalties com són la DMAE o el glaucoma que són progressives i 
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irreversibles, és el fet que no presenten símptomes fins que es troben en una fase molt 

avançada i on la pèrdua de visió és ja molt important.  

I, per últim i no menys important, la pèrdua de visió que pot comportar qualsevol d’aquestes 

malalties no comporta les mateixes conseqüències que si passés en edats més joves; això és 

degut a que en aquestes edats existeix una menor capacitat d’adaptació i es sumen altres 

condicionants físics i psíquics lligats a l’edat. Una mala visió a la tercera edat és causa de 

caigudes, por de sortir al carrer, falta de relació amb l’entorn, sensació d’aïllament i aparició de 

quadres depressius.  

 

8.3 Importància de la detecció precoç dels problemes de la visió  

Al llarg de tot el cicle vital, des del naixement fins a l’última etapa de la vida, són múltiples les 

patologies i defectes refractius per les que passa el nostre sistema òptic i visual. Ens trobem, 

per tant, davant d’un ventall ampli de malalties i alteracions que si fossin diagnosticades i 

tractades a temps seriem capaços de frenar, o si més no, alentir-ne l’evolució. Per això, és 

primordial dur a terme un diagnòstic precoç per a poder instaurar, el més aviat possible, el 

tractament oportú, el qual marcarà, en gran mesura, el posterior desenvolupament i el 

pronòstic visual.  

Tal i com hem vist en apartats anteriors, a Espanya hi ha un predomini de persones per sobre 

dels 45-50 anys en comparació a la població en general; són el grup de persones amb més 

necessitat de compensació òptica en comparació a la resta d’edats, degut a que en un moment 

o altre pateixen presbícia, i són el grup de població, que conseqüentment, més visita les 

òptiques. D’altra banda, també ens trobem que Espanya és un país amb un període 

d’envelliment a l’alça, fet que, des del punt de vista de salut pública, ens indica que la 

incidència de les patologies oculars que afecten a partir d’aquesta franja d’edat també aniran 

en augment. 

Per tots aquets motius, són imprescindibles les revisions freqüents que incloguin exàmens 

complerts amb pupil·la dilatada per a poder detectar una bona avaluació de la retina perifèrica 

i ús d’anestèsic ocular, per a poder valorar de la manera més precisa possible la pressió 

intracocular i l’angle iridocornial. Am el suport d’aquestes tècniques i una formació adient, els 

òptics-optometristes estarien en condicions per detectar aquestes malalties en les seves 
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etapes inicials, el que permetria que l’oftalmòleg instaurés el tractament oportú i que la 

malaltia tingués millor pronòstic.   

Conseqüentment, les principals raons per les quals els optometristes haurien d’utilitzar 

fàrmacs diagnòstics durant la seva pràctica són: 

- Gràcies als fàrmacs midriàtics i cicloplègics, es podria examinar millor i amb més facilitat el 

fons d’ull del pacient, sobretot en aquells casos amb pupil·les petites, fet que permetria 

observar amb més claredat i de forma precoç la presència de signes relacionats amb 

patologies oculars. També permetria poder examinar correctament la perifèria de la 

retina, sobretot en aquelles patologies com la retinopatia diabètica. (Prasad S. et al, 2001) 

D’altra banda, pel que fa als exàmens optomètrics mitjançant cicloplegia, permetria 

obtenir la refracció en aquells casos de poca col·laboració com són nens o persones amb 

dificultats d’atenció (nens hiperactius o pacients amb discapacitats mentals); en aquells 

casos amb grans fluctuacions acomodatives; i en aquelles situacions amb problemes de 

visió binocular, com són les endofòries i les endotròpies.  

 

- Pel que fa al cas dels anestèsics, facilitaria la mesura de la PIO; ja que els tonòmetres que 

poden utilitzar els optometristes són instruments que comporten incomoditat i aprensió 

pel pacient. A més, és sabut que cap d’aquests dispositius (sense anestèsia) no són tant 

exactes i els resultats no són tant repetibles com és el Tonòmetre de Goldman, el 

dispositiu de referència que requereix anestèsia i que tant sols poden utilitzar els 

oftalmòlegs. Els anestèsics també faciliten una exploració de l’angle iridocornial més 

precisa, per part dels òptics-optometristes, a partir de la pràctica e la gonioscopia.  
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9 CONCLUSIONS 

 

 De la consulta de fonts diverses que s’ha fet per aquest treball es pot concloure que hi ha 

una diversitat significativa, pel que fa a la praxis professional de l’òptic-optometrista, en 

els diferents països d’Europa. Les atribucions professionals dels òptics-optometristes 

varien des de la possibilitat d’actuar com a prescriptors de certs fàrmacs de tractament al 

Regne Unit i a Irlanda a dispensadors d’ulleres a França.  Pel que fa a Espanya, hem pogut 

observar que les competències són les mateixes que en els països nòrdics i Holanda, amb 

la diferència de que en aquests països poden fer ús de fàrmacs diagnòstics durant la 

pràctica optomètrica mentre que a l’Estat Espanyol no.  

 Des del punt de vista educatiu, la formació que reben els professionals de l’òptica i 

l’optometria també és diversa, tot i que la construcció de l’Espai Europeu d’Educació 

Superior i la iniciativa de la ECOO amb el Diploma Europeu, pretenen incidir en un procés 

de convergència. 

 L’anàlisi comparatiu que hem realitzat entre els plans d’ensenyament de certes 

universitats, pel que fa a les matèries preclíniques i clíniques, ens ha permès observar que 

la majoria d’universitats, inclosa la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, tenen un 

pes percentual similar en relació al nombre total de crèdits; a diferència de la Universitat 

de Ciències Aplicades d’Utrecht (Holanda) i Facultat de Ciències de la Salut de la 

Universitat de Buskerud (Noruega), que presenten un pes superior a la resta. Ara bé, si 

passem a comparar en valor absolut els crèdits d’aquestes matèries, tenint en compte que 

el total de crèdits en cada universitat és diferent; aleshores veiem que les universitats que 

més crèdits en valor absolut tenen són: la Universitat de Ciències Aplicades d’Utrecht 

(Holanda) i l’Institut Tecnològic d’Irlanda. Mentre que les altres presenten un valor absolut 

molt similar, a excepció de l’Institut Karolinska d’Estocolm (Suècia) que és inferior.  

D’altra banda, quan passem a analitzar només les matèries de farmacologia i patologia, 

obtenim més diversitat de resultats: la valoració de les diferents matèries en cada 

universitat és molt desigual i les universitats de Noruega, Finlàndia i Irlanda dediquen més 

crèdits a aquestes matèries que a la resta.  

 L’ús de fàrmacs diagnòstics té un índex de complicacions baix. Els problemes principals 

corresponen als casos de xoc anafilàctic i de glaucoma agut d’angle estret. Pel que fa al 
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segon cas hem observat, a partir de certs estudis epidemiològics, que existeix un baix risc 

de precipitar a un glaucoma agut amb l’ús de midriàtics durant la pràctica optomètrica.   

 L’accés de la població als professionals de la salut visual és divers. En el cas de les persones 

majors de 40 anys, com a conseqüència de l’afectació universal per presbícia, fa que tots 

visitin l’òptic-optometrista en un moment o altre. Per aquest motiu, l’òptic-optometrista, 

com a professional sanitari d’atenció visual primària, esdevé el primer contacte d’un 

pacient o d’un ciutadà per a la cura del seu sistema visual, degut a que és el professional 

més accessible per a tot el públic, l’encarregat de supervisar que el funcionament del 

sistema visual sigui el correcte i,al mateix temps, tenir cura de la seva salut ocular de forma 

preventiva.  

 La prevalença de patologia ocular en pacients majors de 45 anys és alta i, tal com hem vist, 

en els pròxims anys l’Estat espanyol esdevindrà un país amb una proporció de població 

cada cop més envellida; fet que ens indica que la incidència de les patologies oculars que 

afecten a partir d’aquesta edat també anirà en augment. Totes aquestes patologies, 

sobretot el glaucoma i la DMAE, però també altres tipus de retinopatia, es caracteritzen en 

que no presenten símptomes fins ben avançada la malaltia, afectant la visió i, per tant, la 

qualitat de vida del pacient. Per això, són imprescindibles i necessaris exàmens complerts 

amb el suport de fàrmacs diagnòstic,ja que permetria detectar aquestes patologies en les 

seves etapes inicials.  

 Així doncs, podem dir que l’ús de fàrmacs diagnòstic permetria una detecció d’algunes 

patologies de forma més precoç, millorant el pronòstic del seu tractament. En els països on 

els òptics-optometristes fan servir fàrmacs diagnòstics s’ha demostrat que, amb una 

formació adient, els avantatges per a la població superen els riscos.  
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11 ANNEXES 

 

11.1 Annex 1:  

Document “Model de Competències Globals per a la Pràctica de l’Optometria”  

The units and the elements in each category define the professional responsibilities and 

functions of the primary care optometrist. The following listing thus becomes the foundation 

for the Model. 

 Unit 1: Professional and Clinical Responsibilities 

Element 1.1 Maintains, develops and audits optometric knowledge, clinical expertise and skills 

Element 1.2 Adopts an evidence-based approach as the foundation for making clinical 

decisions 

Element 1.3 Practices independently 

Element 1.4 Acts in accordance with the standards of ethical behavior of the profession 

Element 1.5 Communicates appropriate advice an information 

Element 1.6 Uses resources from optometric and other organizations to enhance patient care 

Element 1.7 Understands the general principles of the development and maintenance of an 

optometric practice 

Element 1.8 Understands the legal and other obligations involved in optometric practice 

Element 1.9 Provides for the care of patients with a diverse range of requirements and needs 

Element 1.10 Provides or directs patients to emergency care 

Element 1.11 Promotes issues of eye and vision care and general health to the community 

Element 1.12 Understands factors affecting the community’s need for optometric services 
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 Unit 2 : Communication and Patient History 

Element 2.1 Communicates with the patient 

Element 2.2 Makes general observations of the patient 

Element 2.3 Obtains the case history 

Element 2.4 Obtains informed patient consent 

Element 2.5 Obtains, interprets and takes account of patient information from sources other 

than the patient 

 Unit 3 : Patient Examination 

Element 3.1 Formulates and examination plan 

Element 3.2 Implements examination plan 

Element 3.3 Assesses the ocular adnexa and the eye 

Element 3.4 Assesses central and peripheral sensory visual function and the integrity of the 

visual pathways 

Element 3.5 Assesses refractive status 

Element 3.6 Assesses oculomotor and binocular function 

Element 3.7 Assesses visual information processing 

Element 3.8 Assesses signs and symptoms found during the ocular examination that have 

significance for the patient’s systemic health. 

 Unit 4: Diagnosis and Management 

Element 4.1 Establishes a diagnosis or diagnoses 

Element 4.2 Evaluates the expected prognosis of the condition 

Element 4.3 Assesses the significance of signs and symptoms found during the ocular 

examination in relation to the patient health and well being 
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Element 4.4 Designs a management plan in consultation with the patient and implements the 

agreed plan 

Element 4.5 Prescribes spectacles 

Element 4.6 Dispenses spectacle prescriptions accurately. 

Element 4.7 Prescribes contact lenses. 

Element 4.8 Prescribes low vision devices. 

Element 4.9 Prescribes pharmacological and other regimens to treat ocular disease and injury. 

Element 4.10 Manages patients requiring vision therapy. 

Element 4.11 Refers patients and receives patient referrals. 

Element 4.12 Provides legal certification. 

Element 4.13 Co-operates with ophthalmologist/s in the provision of pre- and post operative 

management of patients. 

Element 4.14 Provides advice on vision, eye health and safety in the workplace and 

recreational settings. 

Element 4.15 Participates in general public health programmes. 

 Unit 5 : Health Information Management 

Element 5.1 Records patient information and data in a legible, secure, accessible, permanent 

and unambiguous manner. 

Element 5.2 Maintains confidentiality of patient records. 

Element 5.3 Meets legislative requirements regarding retention and destruction of patient 

records and other practice documentation. 
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11.2 Annex 2:  

 Competències especifiques dels òptics i optometristes Espanyols (BOE 22/11/2003) 
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