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17 òptiques 
participants de la província de Girona.

Les dades recollides corresponen a 6.000 pacients, aproximadament, 

consultats durant les visites a aquestes òptiques des de l’inici de la 

pandèmia fins a finals de l’any 2020.



Símptomes generals

Els tres símptomes que s’han manifestat més 

habitualment són (per ordre de + a -):

1. Problemes d’enfoc a distàncies curtes.

2. Visió borrosa i mal de cap en igual mesura.

3. Sequedat ocular.
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NOMBRE RESPOSTES



Símptomes generals

Els símptomes han estat provocats per canvis 

d’hàbits generalitzats en tots els grups d’edat 

en diferent mesura segons el grup:

● Infants:  Augment de l’ús de pantalles i 

reducció d’activitats a l’aire lliure.

● Adolescents, Joves i Adults: Augment de l’

ús de pantalles i teletreball.

● + 65 anys: Reducció d’activitats a l’aire 

lliure.
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Fatiga ocular

S’han atès una mitjana de 100 casos de fatiga 
ocular per òptica durant el 2020.

Segons les dades del 2019 en comparació amb les 

del 2020, es conclou que els casos de fatiga ocular 

han augmentat entre un 20 i un 30%.

Els Adults seguits dels Joves i dels Adolescents 

són els 3 grups d’edat dels quals s’han rebut més 

consultes per fatiga ocular.3.

4.



Sequedat ocular

5.

La sequedat ocular és una de les afectacions 

que esdevé més protagonista degut a l’ús de 

mascareta.

En general, a l’òptica s’ha detectat un 

increment notable de casos de sequedat 

ocular entre els clients.

Altres símptomes que us han manifestat els 

vostres clients com a conseqüència de portar 

mascareta:

● Hiperemia corneal en pacient no usuari de 

LC.

● Infecció de parpella.

● Mal de cap.



Problemes refractius

La miopia és el defecte de refracció del qual 

s’han detectat més casos nous i del qual 

s’han patit més canvis de graduació durant el 

2020.

Seguidament,  els problemes de vista 
cansada i dificultats per enfocar de prop 

també han estat presents traduïts en casos 

de presbícia.6.



Problemes refractius
Miopia

Els casos de miopia o canvis de graduació envers 

aquest problema refractiu han augmentat, 

majoritàriament, entre un 20 i un 30% respecte el 

2019.

En total, de mitjana,  s’han detectat prop de 70 
casos de miopia a cada òptica.

Percentatge de casos de miopia entre els següents 

grups d’edat:

● Infants (fins els 11 anys): 14%

● Adolescents (12 - 20 anys): 30%

● Joves (21 - 35 anys): 20%

Els adolescents són els que han patit més els 

efectes de la pandèmia en forma de miopia, ja sigui 

en casos nous detectats com en la necessitat 

d’ajustar la correcció.

7.



Problemes refractius
Hipermetropies latents

De mitjana, s’han detectat prop de 30 
casos de hipermetropies latents per 

centre òptic en persones majors de 25 

anys que comencen a presentar 

símptomes.
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Problemes refractius
Visió binocular

Els defectes d’acomodació són els que 

s’han detectat en major nombre entre els 

problemes de motilitat ocular.

En general, les fories, els problemes 

d’acomodació i els de vergència han tingut 

un augment de prop del 25% respecte 

l’any anterior.
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Problemes refractius
Lents de contacte

11.

12.

En relació a les persones que porten lents de 

contacte, es detecta una clara disminució del 
seu ús durant els dies de confinament 
substituint-les per ulleres.

Una vegada superat el confinament general, la 

combinació de mascareta amb ulleres i la 

problemàtica amb el baf constant fa que es 

capgiri el resultat i s’incrementi el nombre 
d’usuaris de lents de contacte.



Indicis de simptomatologia
Patologies oculars

Segons les consultes realitzades a l’òptica, 

determinem que també s’han detectat indicis 

d’altres patologies oculars que requereixen 

derivació oftalmològica. 

Les cataractes i els problemes de retina són 

els indicis que més s’han observat entre els 

pacients que han presentat simptomatologia.

13.
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