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+professió. Els òptics optometristes i les òptiques 
optometristes 
- Consolidar la figura de l’òptic optometrista com a referent en atenció visual primària. 

 
- Defensar que l’atenció visual primària, tasca tan preuada que es realitza en els 

establiments sanitaris d’òptica, és fonamental per la salut de la població. 
 

- Traslladar a l’administració la necessitat que s’ofereixi atenció visual primària en els 
CAP al costat del pediatra i del metge de família. 

 
- Posicionar les òptiques com a centres de salut visual: els seus informes poden millorar 

l’eficàcia de la sanitat pública, tenen una direcció tècnica col·legiada i estan sotmeses 
a un decret d’establiments sanitaris. 

 
- Seguir promovent la figura de l’òptic optometrista en els serveis de salut públics i 

privats. Els òptics optometristes i les òptiques optometristes tenen els coneixements 
i estan capacitats per participar-hi i, juntament amb els metges oftalmòlegs, poden 
establir un model de notable eficàcia.  

 
- Promoure la presència de l’òptic optometrista a les aules. Una detecció primerenca i el 

corresponent tractament de defectes refractius, de disfuncions binoculars... ajuden a 
tenir un sistema visual eficaç, millorant l’aprenentatge de l’infant. 

 
- Revaloritzar l’òptica oftàlmica dins la societat. L’òptica oftàlmica és l’acompanyant 

perfecte de l’optometria: una bona solució optomètrica sense un bon sistema 
corrector no acaba sent la solució ideal per a l’usuari. L’òptic optometrista és l’únic 
especialista en òptica oftàlmica. 

 

+professió. Relacions amb el sistema sanitari 
- Cal conscienciar que l’optometria va molt més enllà de la refracció, avaluant tot el 

conjunt d’habilitats visuals que defineixen l’eficiència i qualitat del sistema visual. Les 
recomanacions posturals i ergonòmiques, així com la concepció dels espais i les seves 
condicions cromàtiques i d’il·luminació també formen part de la nostra activitat 
professional. 
 

- Cal conscienciar que avui en dia les distàncies curtes són les predominants i, per tant, 
és important elaborar protocols d’examen de visió propera sistemàtics a totes les 
edats, no solament durant la presbícia. 

 
- Cal realitzar campanyes per a la prevenció i control de la miopia. 

 
- Promoure els beneficis de la rehabilitació visual basada en l’evidència científica. 

 
- Cal fer un seguiment dels recursos de les noves tecnologies de telecribratge i 

incloure’ls dins del nostre servei optomètric. 
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- Promoure relacions amb altres col·legis professionals de la salut per treballar en 
campanyes i en accions conjuntes. 

 
 

- Reforçar la bioseguretat en l’exercici professional: cal mantenir procediments de 
neteja i desinfecció dels instruments i espais dins el protocol de treball. 

 

+professió. La institució 
- Seguir promovent l'ús de les noves tecnologies per mantenir un servei de qualitat als 

col·legiats. 
 

- Promoure la transició a una seu sense paper i, així, contribuir a crear un espai més verd 
i sostenible. 

 
- Promoure la formació com eina clau per al desenvolupament d’un servei professional 

de qualitat. 

 

 
 


