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L’atenció primària de Lleida i el Col·legi Oficial 
d’Òptics i Optometristes de Catalunya signen un 
conveni de donació  
 
Aquesta donació permetrà millorar el cribratge de l’agudesa visual a l’edat 
infantil a l’atenció primària de Lleida 
 
Lleida, 17 de gener de 2017. El Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de 
Catalunya (COOOC) i l’atenció primària de Lleida signen un conveni de donació 
amb l’objectiu de dotar els centres d’atenció primària de Lleida de material que 
permeti fer un cribratge universal de l’agudesa visual a tota la població infantil (de 
4 a 15 anys) de la província de Lleida. Amb aquest acord, es pretén afavorir la 
detecció precoç dels trastorns de refracció i altres anomalies.  
 
En concret, el material facilitat pel COOOC està format per 53 forats estenopeics i 
53 tests de Snellen, que es repartiran a les consultes d’infermeria pediàtrica en el 
marc del Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut (PAPPS) a 
l’edat pediàtrica. El PAPPS preveu l’exploració de l’agudesa visual de tots els 
infants que viuen a Catalunya a partir dels 3-4 anys d’edat. Fins ara, els optotips 
no estaven unificats, cosa que dificultava el consens dels criteris de derivació a 
l’optometrista.  
 
En aquest context, és essencial que el cribratge d’agudesa visual dut a terme 
pels professionals de pediatria de l’atenció primària estigui ben protocol·litzat i 
que els criteris de derivació a l’atenció especialitzada es defineixin clarament. 
Amb aquest objectiu és necessari disposar de tests d’agudesa visual unificats a 
tot el territori.  
 
La funció visual experimenta un desenvolupament ràpid en els primers anys de 
vida i és especialment important dur a terme la detecció i el tractament precoç de 
les anomalies que poden causar ambliopia, també coneguda com ‘ull gandul’. 
Segons la campanya Visió i aprenentatge, impulsada pel COOOC, la meitat dels 
alumnes podrien tenir un problema visual que els dificulti l’aprenentatge. 
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