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Obligatòria)

Crèdits ECTS:

3

Idiomes docència:
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Professorat
Responsable:
Altres:
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Fidel Vega (http://futur.upc.edu/FidelVegaLerin)
Eva García Parés (http://futur.upc.edu/EvaGarciaPares)

Horari d'atenció
Horari:

Concerteu cita per correu electrònic o passar pel despatx 3.15

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més
o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit
de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
Metodologies docents
Es distingeix entre un treball presencial i un no presencial:
PRESENCIAL:
- Classes teòriques basades en classes magistrals.
- Seminaris de casos clínics i observació d'intervencions de cirurgia refractiva i ocular.
- Pràctiques basades en la exploració optomètrica pre- i post-operatòria.
NO PRESENCIAL:
- Lectures bibliogràfiques: Articles científics i capítols de llibre.
- Treballs en grup: En grups reduïts es treballaran temes proposats per a la seva defensa posterior en classes presencials.
- Treball individual: Resum breu d'articles científics de rellevància i preparació de les classes.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Els objectius d'aquesta assignatura consisteixen en l'adquisició dels coneixements teòrics necessaris pel tractament
optomètric adequat de pacients de cirurgia refractiva, tant pre- com post-quirúrgic.
Aquests coneixements inclouen una comprensió dels procediments, els resultats i les complicacions més comuns, així com
la correcta determinació de les característiques que defineixen si un pacient és adequat per a una tècnica refractiva
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específica.

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 74h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

16h

21.62%

Hores grup petit:

8h

10.81%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

50h

67.57%
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Continguts

-Topografia corneal

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 3h

Descripció:
En aquest tema es farà un repàs dels principals conceptes relacionats amb la mesura dels paràmetres de la
superfície ocular i de la càmera anterior. Es descriuran les limitacions de la queratometria convencional,
principalment en el cas del càlcul de potència de lents intraoculars en pacients intervinguts prèviament de cirurgia
refractiva. Es presentaran les diverses tècniques topogràfiques, fent especial èmfasi a la topografia de disc de
Placido i a la basada en Scheimpflug. S'interpretaran mapes topogràfics en una còrnia normal i en casos
d'alteracions com queratocon, astigmatisme irregular....

-Aberrometria corneal i ocular

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 3h

Descripció:
Es descriuran els principis de l'aberrometria ocular i cornial, presentant les diverses tècniques (ray tracing i
aparells tipus Hartman-Shack). Es presentaran els components de Zernike com a mètode matemàtic per descriure
les aberracions i s'avaluaran aquestes en condicions normals, analitzant els canvis fisiològics amb l'edat, i en
condicions patològiques, així com en l'adaptació de lents de contacte per ortoqueratologia i en cirurgia refractiva.

-Làsers a la cirurgia refractiva i ocular

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h

Descripció:
En aquest tema es descriuran els principis físics i òptics dels tipus de làsers emprats en cirurgia refractiva i ocular.

-Exàmens optomètrics pre- i post- operatoris

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 7h

Descripció:
En aquest tema s'aborden les diverses proves optomètriques que es solen realitzar abans de la cirurgia refractiva
i ocular. En especial es posarà èmfasi en la biometria (ultrasons o per interferometria òptica). Igualment es
parlarà d'aspectes com la mesura de l'AV logMAR, l'esteropsi i sensibilitat al contrast en pacients implantats amb
lents intraoculars, etc
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-Tècniques de cirurgia refractiva i ocular

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 5h
Activitats dirigides: 5h
Aprenentatge autònom: 5h

Descripció:
En aquest tema es descriuran les principals tècniques de cirurgia de cataractes i refractiva (LASIK, LASEK, PRK,
Epi-LASIK, etc.), comparant tècniques manuals amb les que empren làser de femptosegons. Alhora es
presentaran avantatges i inconvenients de cada tècnica i s'examinarà en quins casos cal aplicar-les.

-Complicacions associades a la cirurgia refractiva Dedicació: 15h
i ocular
Grup gran/Teoria: 5h
Activitats dirigides: 5h
Aprenentatge autònom: 5h

Descripció:
En aquest tema realitzat majoritàriament en format semipresencial es descriuran les principals complicacions
associades a cada una de les tècniques de cirurgia refractiva, així com els mecanismes per fer-hi front.

Càlcul i característiques de les lents intraoculars Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

Descripció:
En aquest tema es presenten les característiques geomètriques, òptiques i de disseny de les diferents lents
intraoculars monofocals i multifocals (refractives, difractives, híbrides, apoditzades, asfèriques, tòriques, etc.).
Igualment, es detallen els paràmetres a tenir en compte pel càlcul de la potència de la lent a implantar, les
diferents fòrmules de càlcul, i els principals errors que condueixen a error refractiu residual post-operatori.

Crosslinking

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

Descripció:
Aquest tema aborda les diferents estratègies de tractament quirúrgic del queratocon, incloent crosslinking i
implantació de segments intraestromals.
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Sistema de qualificació
La qualificació de l'assignatura es realitzarà mitjançant el sumatori dels següents aspectes:
1. Treball individual consistent en el resum breu de 10 articles relacionats amb la cirurgia refractiva i ocular (10%)
2. Resposta a diversos test d'auto-avaluació sobre matèria de treball autònom deixada al campus virtual com a preparació
de les classes següents (5%)
3. Lliurament individual de la fitxa completa d'un cas de cirurgia refractiva o ocular (10%). Aquesta part s'engloba dins les
pràctiques de l'assignatura
4. Presentació a classe o online, en format póster o powerpoint, en grup de 2 a 4 persones, del comentari crític d'un
article científic de rellevància clau dins la cirurgia refractiva i ocular (25%)
5. Examen final de l'assignatura, tipus resposta múltiple (50%)
En el cas que l'estudiant no superi l'assignatura es preveu la realització d'una prova de recuperació dins de la setmana
següent a la publicació de les qualificacions. Aquesta prova tindrà el format d'un examen de resposta múltiple.
Normes de realització de les activitats
Si no es realitza alguna de les activitats plantejades, es considerarà com a no puntuada. En cap cas es procedirà al càlcul
final de la qualificació de l'assignatura si l'estudiant només realitza l'examen sense haver lliurat/presentat un mínim de
dues de la resta d'activitats avaluables. Igualment, només serà possible presentar-se a la prova de recuperació previ
lliurament d'un mínim de dues d'aquestes activitats.
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