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Confinamiento podría incrementar riesgo de miopía en menores, según
expertos

Martes, 26 de mayo de 2020

 Barcelona, 26 may. (EFE).- Llevar un estilo de vida cada vez más sedentario y tener una exposición excesiva
e inadecuada a los dispositivos son dos factores de riesgo que se han agravado durante el confinamiento, y
que pueden conllevar un incremento grave de los problemas de salud visual, especialmente en los niños y
adolescentes.Así lo indican expertos de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) de la
Universidad Politécnica de Cataluña – BarcelonaTech (UPC) en un comunicado, donde también señalan que
la miopía afecta ya a 6 de cada 10 jóvenes universitarios catalanes.Según estos expertos, los menores son
un colectivo vulnerable, ya que tienen un sistema visual en evolución y menos capacidad para autogestionarse
en el uso de las pantallas.El decano de la FOOT, Joan Gispets, ha asegurado que “disponemos de evidencias
científicas que demuestran que la aparición de la miopía tiene una relación muy clara con el entorno visual,
sobre todo en niños y adolescentes”.“Las condiciones del confinamiento van en la línea contraria a los hábitos
que ayudan a prevenir su aparición, aunque no podemos disponer de datos, pero es muy probable que el
confinamiento tenga un impacto real en la incidencia de la miopía entre nuestros jóvenes”, ha señaladoEn
este sentido, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta problemática y de ofrecer herramientas
de prevención, la FOOT ha elaborado un decálogo con recomendaciones orientadas a hacer un buen uso de
las pantallas y prevenir los problemas de salud visual, adecuar las condiciones en que se usan las pantallas
y compensar la sobreexposición con actividades físicas o creativas que estimulan la comunicación y la
socialización.Entre los consejos, se recomienda limitar el tiempo de uso de las pantallas según la edad, con
un máximo de una hora diaria en niños en edad preescolar, entre 3 y 4 horas diarias en los niños en edad
escolar y un máximo de 6 horas diarias en adolescentes.Los expertos también señalan la importancia de la
iluminación ambiental e indican que, en el lugar de trabajo, ésta sea alta.Asimismo, la iluminación y el contraste
de la pantalla deben graduarse al máximo y se tiene que evitar sentarse de espaldas a la ventana para evitar
reflejos en la pantalla.Por otra parte, entre otros, hay que evitar distancias demasiado cercanas a la pantalla:
según los expertos, en el caso de móviles y tabletas, la distancia no debe ser inferior a 30 cm y, en el caso
de ordenadores, el mínimo debe ser de 50 cm. EFE
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El confinament podria incrementar el risc de miopia en infants i adolescents

Martes, 26 de mayo de 2020
La combinació d’una insuficient activitat a
l’aire lliure amb un excés d’ús de les pantalles
predisposa a l’aparició de la miopia , sobretot
entre els infants i adolescents, etapes on el
sistema visual està encara en desenvolupament.
Els experts preveuen un increment
preocupant de casos de miopia en temps de
coronavirus . Per això la Facultat d'Òptica i
Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC
ha elaborat un decàleg amb recomanacions
per fer un bon ús de les pantalles i prevenir
els problemes de salut visual, especialment

entre els més joves.     La miopia afecta ja a  6 de cada 10 joves universitaris de Catalunya  com a conseqüència
d’estils de vida cada vegada més sedentaris i d’una exposició excessiva als dispositius digitals. En temps de
coronavirus, aquests dos factors de risc s’estan agreujant i poden comportar un augment greu dels problemes
de salut visual, especialment en els infants i adolescents, que són més vulnerables, ja que tenen un sistema
visual en evolució i menys capacitat per autogestionar-se en l’ús de les pantalles.    En aquest context, els
experts de la  Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)  de la  Universitat Politècnica de Catalunya
· BarcelonaTech (UPC)  assenyalen la importància de seguir uns hàbits de salut visual adequats per prevenir
els problemes derivats d’una exposició excessiva i inadequada als dispositius electrònics o en condicions
inadequades. Tal com explica el degà de la FOOT, Joan Gispets,  “disposem d’evidències científiques que
demostren que l’aparició de la miopia té una relació molt clara amb l’entorn visual, sobretot en infants i
adolescents. Les condicions del confinament van en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne
l’aparició. Encara no podem disposar de dades, però és molt probable que el confinament tingui un impacte
real en la incidència de la miopia entre els nostres joves”.   Decàleg per a un bon ús de les pantalles   Amb
l’objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta problemàtica i d’oferir eines de prevenció, la FOOT ha
elaborat un  decàleg amb recomanacions  orientades a per fer un bon ús de les pantalles i prevenir els
problemes de salut visual, adequar les condicions en què es fan servir les pantalles i compensar la
sobreexposició amb activitats físiques o creatives que estimulin la comunicació i la socialització.    Entre els
consells, es recomana  limitar el temps d’ús de les pantalles segons l’edat, amb un màxim d’1 hora diària en
infants en edat preescolar, entre 3 i 4 hores diàries en els infants en edat escolar i un màxim de 6 hores diàries
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en adolescents. Els experts assenyalen la importància de la  il·luminació ambiental i indiquen que, en el lloc
de treball, aquesta sigui alta . També recomanen que es faci ús, preferentment, de la llum natural. Així mateix, la
il·luminació i el contrast de la pantalla s’han de graduar al màxim i s’ha evitar seure d’esquena a la finestra
per evitar reflexos a la pantalla.    D’altra banda,  cal evitar distàncies massa properes a la pantalla , segons
els experts: en el cas de mòbils i tauletes, la distància no ha de ser inferior a 30 cm. i, en el cas d’ordinadors,
el mínim ha de ser de 50 cm. Si es vol mirar pel·lícules o sèries, els experts recomanen que es faci al televisor
o al cinema, on es garanteix que la distància mínima a la pantalla és d’almenys 3 metres.    Pel que fa a la
postura, els experts recomanen mantenir els ulls alineats amb la vora superior de la pantalla a l’ordinador i
col·locar esquena i genolls en angle recte, amb els peus a terra. A més, cal fer descansos cada 30 minuts :
aixecar-se del lloc de treball, caminar per casa i mirar lluny a través d’una finestra durant al menys 20 segons
per canviar l’enfocament. També s’aconsella  evitar l’ús dels dispositius digitals just abans d’anar a dormir  i
aprofitar tot el temps possible per  fer activitats a l’aire lliure , preferiblement quan hi ha llum natural.    Finalment,
els experts recorden que, en cas de fer servir ulleres o lents de contacte, és important que la graduació sigui
l’adequada. Així mateix, és important  fer-se exàmens periòdics  amb els professionals de la visió, que valorarà
el nostre sistema visual i ens oferirà els consells més adequats.    Aquest decàleg se suma a altres iniciatives
de la FOOT per prevenir la miopia entre els infants i adolescents. La més recent va ser la campanya de salut
visual  Objectiu Miopia , impulsada en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya
(COOOC), amb l’objectiu de sensibilitzar sobre aquest problema de salut visual i frenar el seu
desenvolupament.      T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta
i rigorosa, necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.     Subscriu-te a ElNacional.
cat
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El confinamiento podría incrementar el riesgo de miopía en niños y
adolescentes

Martes, 26 de mayo de 2020
La combinación de una insuficiente actividad
al aire libre con un exceso de uso de las
pantallas predispone a la aparición de la
miopía , sobre todo entre los niños y
adolescentes, etapas donde el sistema visual
está todavía en desarrollo. Los expertos
prevén un incremento preocupante de casos
de miopía en tiempo de coronavirus . Por eso
la Facultad de Óptica y Optometría de
Terrassa (FOOT) de la UPC ha elaborado un
decálogo con recomendaciones para hacer
un buen uso de las pantallas y prevenir los

problemas de salud visual, especialmente entre los más jóvenes.    La miopía afecta ya en 6 de cada 10
jóvenes universitarios de Catalunya como consecuencia de estilos de vida cada vez más sedentarios y de
una exposición excesiva a los dispositivos digitales. En tiempo de coronavirus, estos dos factores de riesgo
se están agravando y pueden comportar un aumento grave de los problemas de salud visual, especialmente
en los niños y adolescentes, que son más vulnerables, ya que tienen un sistema visual en evolución y menos
capacidad por autogestionarse en el uso de las pantallas.    En este contexto, los expertos de la Facultad de
Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) de la Universidad Politécnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
señalan la importancia de seguir unos hábitos de salud visual adecuados para prevenir los problemas derivados
de una exposición excesiva e inadecuada a los dispositivos electrónicos o en condiciones inadecuadas. Tal
como explica el decano de la FOOT, Joan Gispets, "disponemos de evidencias científicas que demuestran
que la aparición de la miopía tiene una relación muy clara con el entorno visual, sobre todo en niños y
adolescentes. Las condiciones del confinamiento van en la línea contraria a los hábitos que ayudan a prevenir
la aparición. Todavía no podemos disponer de datos, pero es muy probable que el confinamiento tenga un
impacto real en la incidencia de la miopía entre nuestros jóvenes".   Decálogo para un buen uso de las pantallas
Con el objetivo de sensibilizar la población sobre esta problemática y de ofrecer herramientas de prevención,
la FOOT ha elaborado un decálogo con recomendaciones orientadas a para hacer un buen uso de las pantallas
y prevenir los problemas de salud visual, adecuar las condiciones en que se utilizan las pantallas y compensar
la sobreexposición con actividades físicas o creativas que estimulen la comunicación y la socialización.    Entre
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los consejos, se recomienda limitar el tiempo de uso de las pantallas según la edad, con un máximo de 1 hora
diaria en niños en edad preescolar, entre 3 y 4 horas diarias en los niños en edad escolar y un máximo de 6
horas diarias en adolescentes. Los expertos señalan la importancia de la iluminación ambiental e indican que,
en el puesto de trabajo, esta sea alta . También recomiendan que se haga uso, preferentemente, de la luz
natural. Asimismo, la iluminación y el contraste de la pantalla se tienen que graduar al máximo y se ha evitar
sentarse de espalda a la ventana para evitar reflejos en la pantalla.    Por otra parte, hay que evitar distancias
demasiado próximas a la pantalla , según los expertos: en el caso de móviles y tabletas, la distancia no tiene
que ser inferior a 30 cm. y, en el caso de ordenadores, el mínimo tiene que ser de 50 cm. Si se quiere mirar
películas o series, los expertos recomiendan que se haga al televisor o al cine, donde se garantiza que la
distancia mínima en la pantalla es de al menos 3 metros.    Con respecto a la postura, los expertos recomiendan
mantener los ojos alineados con el borde superior de la pantalla al ordenador y colocar espalda y rodillas en
ángulo recto, con los pies en el suelo. Además, hay que hacer descansos cada 30 minutos : levantarse del
puesto de trabajo, caminar por casa y mirar lejos a través de una ventana durante al menos 20 segundos
para cambiar el enfoque. También se aconseja evitar el uso de los dispositivos digitales justo antes de ir a
dormir y aprovechar todo el tiempo posible para hacer actividades al aire libre , preferiblemente cuando hay
luz natural.    Finalmente, los expertos recuerdan que, en caso de utilizar gafas o lentes de contacto, es
importante que la graduación sea la adecuada. Asimismo, es importante hacerse exámenes periódicos con
los profesionales de la visión, que valorará nuestro sistema visual y nos ofrecerá los consejos más adecuados.
Este decálogo se suma a otras iniciativas de la FOOT para prevenir la miopía entre los niños y adolescentes.
La más reciente fue la campaña de salud visual Objetivo Miopía , impulsada en colaboración con el Colegio
Oficial de Ópticos Optometristas de Catalunya (COOOC), con el objetivo de sensibilizar sobre este problema
de salud visual y frenar su desarrollo.      ¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando
una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también
depende de ti.     Suscríbete a ElNacional.cat
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El 'efecto secundario' que puede tener el confinamiento en los niños

Martes, 26 de mayo de 2020
Así lo han asegurado expertos de la Facultad
de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT)
de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)     La combinación de una insuficiente
actividad al aire libre con un exceso de uso
de las pantallas durante el confinamiento por
coronavirus predispone a niños y adolescentes
a la aparición de la miopía, ya que se
encuentran en etapas donde el sistema visual

está todavía en desarrollo, han asegurado expertos de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT)
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).     "Disponemos de evidencias científicas que demuestran
que la aparición de la miopía tiene una relación muy clara con el entorno visual, sobre todo en niños y
adolescentes; y las condiciones del confinamiento van en la línea contraria a los hábitos que ayudan a prevenir
su aparición", ha manifestado el decano de la FOOT, Joan Gispets, según ha informado este martes la UPC
en un comunicado.     Por esta razón, expertos de la FOOT han elaborado un decálogo con recomendaciones
para hacer un buen uso de las pantallas y prevenir los problemas de salud visual y compensar la
sobreexposición con actividades físicas o creativas que estimulan la comunicación y la socialización. 
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Alerten del risc que augmenti la miopia en infants i adolescents pel
confinament

Martes, 26 de mayo de 2020
per Redacció   dimarts, 26 de maig 2020  -
13:42h       La combinació d’una insuficient
activitat a l’aire lliure amb un excés d’ús de
les pantalles predisposa a l’aparició de la
miopia, sobretot entre els infants i
adolescents, etapes on el sistema visual està
encara en desenvolupament. Els experts
preveuen un increment preocupant de casos
de miopia en temps de COVID-19. Per això
la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
(FOOT) de la UPC ha elaborat un decàleg
amb recomanacions per fer un bon ús de les

pantalles i prevenir els problemes de salut visual, especialment entre els més joves.    La miopia afecta ja a 6
de cada 10 joves universitaris de Catalunya com a conseqüència d’estils de vida cada vegada més sedentaris
i d’una exposició excessiva als dispositius digitals. En temps de COVID-19, aquests dos factors de risc s’estan
agreujant i poden comportar un augment greu dels problemes de salut visual, especialment en els infants i
adolescents, que són més vulnerables, ja que tenen un sistema visual en evolució i menys capacitat per
autogestionar-se en l’ús de les pantalles.   En aquest context, els experts de la Facultat d’Òptica i Optometria
de Terrassa (FOOT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) assenyalen la
importància de seguir uns hàbits de salut visual adequats per prevenir els problemes derivats d’una exposició
excessiva i inadequada als dispositius electrònics o en condicions inadequades. Tal com explica el degà de
la FOOT, Joan Gispets, “disposem d’evidències científiques que demostren que l’aparició de la miopia té una
relació molt clara amb l’entorn visual , sobretot en infants i adolescents. Les condicions del confinament van
en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne l’aparició. Encara no podem disposar de dades, però
és molt probable que el confinament tingui un impacte real en la incidència de la miopia entre els nostres
joves”.   Decàleg per a un bon ús de les pantalles   Amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta
problemàtica i d’oferir eines de prevenció, la FOOT ha elaborat un decàleg amb recomanacions orientades a
per fer un bon ús de les pantalles i prevenir els problemes de salut visual, adequar les condicions en què es
fan servir les pantalles i compensar la sobreexposició amb activitats físiques o creatives que estimulin la
comunicació i la socialització.   Entre els consells, es recomana limitar el temps d’ús de les pantalles segons
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l’edat, amb un màxim d’1 hora diària en infants en edat preescolar, entre 3 i 4 hores diàries en els infants en
edat escolar i un màxim de 6 hores diàries en adolescents. Els experts assenyalen la importància de la il·
luminació ambiental i indiquen que, en el lloc de treball, aquesta sigui alta. També recomanen que es faci ús,
preferentment, de la llum natural. Així mateix, la il·luminació i el contrast de la pantalla s’han de graduar al
màxim i s’ha evitar seure d’esquena a la finestra per evitar reflexos a la pantalla.   D’altra banda, cal evitar
distàncies massa properes a la pantalla, segons els experts: en el cas de mòbils i tauletes, la distància no ha
de ser inferior a 30 cm. i, en el cas d’ordinadors, el mínim ha de ser de 50 cm. Si es vol mirar pel·lícules o
sèries, els experts recomanen que es faci al televisor o al cinema, on es garanteix que la distància mínima a
la pantalla és d’almenys 3 metres.   Pel que fa a la postura, els experts recomanen mantenir els ulls alineats
amb la vora superior de la pantalla a l’ordinador i col·locar esquena i genolls en angle recte, amb els peus a
terra. A més, cal fer descansos cada 30 minuts: aixecar-se del lloc de treball, caminar per casa i mirar lluny a
través d’una finestra durant al menys 20 segons per canviar l’enfocament. També s’aconsella evitar l’ús dels
dispositius digitals just abans d’anar a dormir i aprofitar tot el temps possible per fer activitats a l’aire lliure,
preferiblement quan hi ha llum natural.   Finalment, els experts recorden que, en cas de fer servir ulleres o
lents de contacte, és important que la graduació sigui l’adequada. Així mateix, és important fer-se exàmens
periòdics amb els professionals de la visió, que valorarà el nostre sistema visual i ens oferirà els consells més
adequats.   Aquest decàleg se suma a altres iniciatives de la FOOT per prevenir la miopia entre els infants i
adolescents. La més recent va ser la campanya de salut visual ‘Objectiu Miopia’, impulsada en col·laboració
amb el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), amb l’objectiu de sensibilitzar sobre
aquest problema de salut visual i frenar el seu desenvolupament.
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El confinament pot incrementar la miopia en els nens

Martes, 26 de mayo de 2020
La combinació d’una insuficient activitat a
l’aire lliure amb un excés d’ús de les pantalles
durant el confinament per coronavirus
predisposa a nens i adolescents a l’aparició
de la miopia, ja que es troben en etapes on
el sistema visual està encara en
desenvolupament, han assegurat experts de
la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
(FOOT) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).   “Disposem d’evidències
científiques que demostren que l’aparició de
la miopia té una relació molt clara amb

l’entorn visual, sobretot en nens i adolescents; i les condicions del confinament van en la línia contrària als
hàbits que ajuden a prevenir la seva aparició”, ha manifestat el degà de la FOOT, Joan Gispets, segons ha
informat aquest dimarts la UPC en un comunicat.   Per aquesta raó, experts de la FOOT han elaborat un
decàleg amb recomanacions per fer un bon ús de les pantalles, prevenir els problemes de salut visual i
compensar la sobreexposició amb activitats físiques o creatives que estimulen la comunicació i la socialització.
Article anterior Lleida registra 142 positius en les últimes dues setmanes en un repunt de casos
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Coronavirus.- El confinamiento puede incrementar la miopía en niños, según
expertos de la UPC

Martes, 26 de mayo de 2020

Noticia Asociada CATALUNYA.- Contenido: La combinación de una insuficiente actividad al aire libre con un
exceso de uso de las pantallas durante el confinamiento por coronavirus predispone a niños y adolescentes
a la aparición de la miopía, ya que se encuentran en etapas donde el sistema visual está todavía en desarrollo,
han asegurado expertos de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
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Infants i adolescents, amb mes risc de miopia per massa pantalles i poca llum
natural

Miércoles, 27 de mayo de 2020
Un decàleg de la Facultat d'Òptica i
Optometria de Terrassa dona recomanacions
per evitar els perjudicis que un ús excessiu
d'aparells electrònics i la manca d'activitats
amb llum natural pot tenir en la visió         Xavier
Duran       Un decàleg de la Facultat d'Òptica
i Optometria de Terrassa dona recomanacions
per evitar els perjudicis que un ús excessiu
d'aparells electrònics i la manca d'activitats
amb llum natural pot tenir en la visió     Xavier

Duran  27/05/2020 - 10.36   Actualitzat  27/05/2020 - 11.00      TEMA:   Salut       No fer prou activitat a l'aire
lliure i un excés d'ús de les pantalles predisposa a l'aparició de la miopia. I són les dues condicions que s'han
accentuat durant el confinament , cosa que pot portar a un increment de pèrdua d'agudesa visual.    És l'alerta
que ha llançat la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la Universitat Politècnica de Catalunya,
que ha elaborat un decàleg amb recomanacions per fer un bon ús de les pantalles.    Segons explica el degà
de la FOOT, Joan Gispets, "disposem d'evidències científiques que demostren que l'aparició de la miopia té
una relació molt clara amb l'entorn visual, sobretot en infants i adolescents". I afegeix això sobre la situació
actual:     "Les condicions del confinament van en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne l'aparició.
Encara no podem disposar de dades, però és molt probable que el confinament tingui un impacte real en la
incidència de la miopia entre els nostres joves."     En el cas dels nens i joves, els efectes poden ser pitjors,
perquè el seu sistema visual es troba en desenvolupament.       Quant de temps es fan servir pantalles i com
es fan servir    La miopia afecta ja 6 de cada 10 joves universitaris de Catalunya com a conseqüència d'estils
de vida cada vegada més sedentaris i d'una exposició excessiva als dispositius digitals.    És important tenir
en compte que el problema no prové només de l'ús de pantalles, sinó de la manca dexposició a la llum natural
.    Una de les primeres recomanacions del decàleg és limitar el temps d'ús de les pantalles segons l'edat.
Hauria de ser un màxim d'una hora diària en infants en edat preescolar, entre 3 i 4 hores diàries en els infants
en edat escolar i un màxim de 6 hores diàries en adolescents.    Però no es tracta només de quanta estona
s'utilitzen, sinó de com s'utilitzen. Així, cal il·luminació ambiental alta. I, sempre que sigui possible, que es no
es tracti de llum artificial, sinó natural .    També cal evitar seure d'esquena a la finestra, per evitar reflexos a
la pantalla, de la qual s'han de graduar al màxim la il·luminació i el contrast.       La distància i el descans    Un
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altre element molt important és la distància. Segons s'indica, en el cas de mòbils i tauletes, la distància no ha
de ser inferior a 30 centímetres . Per als ordinadors, el mínim ha de ser de 50 centímetres .    Un fet habitual
des de fa uns quants anys, entre adolescents, és que mirin pel·lícules o sèries a l'ordinador o la tauleta i no
a la pantalla del televisor. Els experts recomanen el televisor, amb una distància mínima a la pantalla d'un
mínim de 3 metres.    Però com que és difícil trencar uns hàbits cada cop més estesos, cal prendre unes
precaucions mínimes. D'entrada, no mirar la pantalla en una habitació a les fosques.    També s'aconsella
evitar l'ús dels dispositius digitals just abans d'anar a dormir , una altra pràctica molt habitual. No només per
protegir la vista, sinó també perquè s'ha vist que la son costa mes d'agafar i és de menys qualitat si hem estat
mirant pantalles fins a última hora.    El decàleg indica que cal descansar de la pantalla cada 30 minut s. Sigui
en moments de feina o de lleure, és bo aixecar-se, caminar i mirar lluny durant 20 segons.    A Estats Units,
això es coneix com la norma 20/20/20 . El primer 20 fa referència a fer pauses cada vint minuts -poden ser
trenta, com indica el decàleg. El següent 20 indica els segons que cal estar mirant lluny. I el tercer 20 requereix
un canvi dunitats. Indica la distància, en peus, a la qual hauríem de mirar. Convertit a metres, són uns sis.
No exercitar la vista per mirar a llargues distàncies produeix atròfies. A menys de sis metres, alguns músculs
dels globus oculars han de fer un esforç d'enfocament. Si no mirem de tant en tant a una distància superior,
aquests músculs no tenen estones de descans.       Prevenir la miopia    També cal evitar la sequedat dels
ulls . Un exercici senzill és, de tant en tant, tancar els ulls prement les parpelles -no amb les mans, sinó per
elles mateixes. Notarem que els ulls s'humitegen. Aguantar uns segons així evitarà la sequedat.    Finalment,
els experts recorden que la graduació de les ulleres o les lents de contact e, si es fan servir, ha de ser
l'adequada. També calen exàmens periòdics amb els especialistes.    La FOOT ha impulsat altres iniciatives
per prevenir la miopia. Una és la campanya "Objectiu miopia", en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Òptics
Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya , que s'exposa en aquest breu vídeo:   [embedded
content]    ARXIVAT A:   Salut  Coronavirus          Publicitat                Anar al contingut

15 / 17



Radio Star Terrassa 100.5 Fm
http://www.radiostarterrassa.com/news.php?item.6900.1

Mié, 27 de may de 2020 00:15
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El confinament podria incrementar el risc de miopia en infants i adolescents,
segons experts de la UPC

Miércoles, 27 de mayo de 2020

La combinació d’una insuficient activitat a l’aire lliure amb un excés d’ús de les pantalles predisposa a l’aparició
de la miopia, sobretot entre els infants i adolescents, etapes on el sistema visual està encara en
desenvolupament. Els experts preveuen un increment preocupant de casos de miopia en temps de COVID-19.
Per això la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC ha elaborat un decàleg amb
recomanacions per fer un bon ús de les pantalles i prevenir els problemes de salut visual, especialment entre
els més joves.  La miopia afecta ja a 6 de cada 10 joves universitaris de Catalunya com a conseqüència d’estils
de vida cada vegada més sedentaris i d’una exposició excessiva als dispositius digitals. En temps de COVID-19,
aquests dos factors de risc s’estan agreujant i poden comportar un augment greu dels problemes de salut
visual, especialment en els infants i adolescents, que són més vulnerables, ja que tenen un sistema visual en
evolució i menys capacitat per autogestionar-se en l’ús de les pantalles.   En aquest context, els experts de
la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(UPC) assenyalen la importància de seguir uns hàbits de salut visual adequats per prevenir els problemes
derivats d’una exposició excessiva i inadequada als dispositius electrònics o en condicions inadequades. Tal
com explica el degà de la FOOT, Joan Gispets, “disposem d’evidències científiques que demostren que
l’aparició de la miopia té una relació molt clara amb l’entorn visual , sobretot en infants i adolescents. Les
condicions del confinament van en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne l’aparició. Encara no
podem disposar de dades, però és molt probable que el confinament tingui un impacte real en la incidència
de la miopia entre els nostres joves”.   Decàleg per a un bon ús de les pantalles   Amb l’objectiu de sensibilitzar
la població sobre aquesta problemàtica i d’oferir eines de prevenció, la FOOT ha elaborat un decàleg amb
recomanacions orientades a per fer un bon ús de les pantalles i prevenir els problemes de salut visual, adequar
les condicions en què es fan servir les pantalles i compensar la sobreexposició amb activitats físiques o
creatives que estimulin la comunicació i la socialització.   Entre els consells, es recomana limitar el temps d’ús
de les pantalles segons l’edat, amb un màxim d’1 hora diària en infants en edat preescolar, entre 3 i 4 hores
diàries en els infants en edat escolar i un màxim de 6 hores diàries en adolescents. Els experts assenyalen
la importància de la il·luminació ambiental i indiquen que, en el lloc de treball, aquesta sigui alta. També
recomanen que es faci ús, preferentment, de la llum natural. Així mateix, la il·luminació i el contrast de la
pantalla s’han de graduar al màxim i s’ha evitar seure d’esquena a la finestra per evitar reflexos a la pantalla.
D’altra banda, cal evitar distàncies massa properes a la pantalla, segons els experts: en el cas de mòbils i
tauletes, la distància no ha de ser inferior a 30 cm. i, en el cas d’ordinadors, el mínim ha de ser de 50 cm. Si
es vol mirar pel·lícules o sèries, els experts recomanen que es faci al televisor o al cinema, on es garanteix
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que la distància mínima a la pantalla és d’almenys 3 metres.   Pel que fa a la postura, els experts recomanen
mantenir els ulls alineats amb la vora superior de la pantalla a l’ordinador i col·locar esquena i genolls en angle
recte, amb els peus a terra. A més, cal fer descansos cada 30 minuts: aixecar-se del lloc de treball, caminar
per casa i mirar lluny a través d’una finestra durant al menys 20 segons per canviar l’enfocament. També
s’aconsella evitar l’ús dels dispositius digitals just abans d’anar a dormir i aprofitar tot el temps possible per
fer activitats a l’aire lliure, preferiblement quan hi ha llum natural.   Finalment, els experts recorden que, en
cas de fer servir ulleres o lents de contacte, és important que la graduació sigui l’adequada. Així mateix, és
important fer-se exàmens periòdics amb els professionals de la visió, que valorarà el nostre sistema visual i
ens oferirà els consells més adequats.   Aquest decàleg se suma a altres iniciatives de la FOOT per prevenir
la miopia entre els infants i adolescents. La més recent va ser la campanya de salut visual ‘Objectiu Miopia’,
impulsada en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), amb
l’objectiu de sensibilitzar sobre aquest problema de salut visual i frenar el seu desenvolupament.
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