
‘Al Centre oftalmològic VSK disposem de pantalles 
interactives i tecnologia 3D amb un ampli ventall d’opcions’
Amb motiu de la pandèmia, des del centre ofereixen visites fora dels horaris de més 
afluència per a persones majors de 65 anys
Redacció.- Assistència integral al voltant de 
tot el que faci referència a la vista i per a 
totes les edats. Això és el que ofereix el Cen-
tre oftalmològic VSK, ubicat a l’Edifici Can 
Maurici (Ronda de Francesc Camprodon 1, 
3r) de Vic, que aquest pròxim mes de no-
vembre celebrarà el seu tercer aniversari.

Dirigit per les doctores Marina Verseckas i 
Marisa Staltari, ambdues amb més de 20 
anys d’experiència, el centre ofereix un trac-
te amable i proper. L’objectiu és que des-
prés de passar per la seva consulta, el paci-
ent pugui sortir amb un diagnòstic i un 
tractament sense haver de moure’s per di-
ferents centres ni fer nombroses visites. 

Parlem sobre com funciona el centre, de les 
patologies més habituals i de com cuidar els 
nostres ulls amb la doctora i especialista en 
oftalmologia, Marina Verseckas.

Com neix el centre? 
Vam optar per crear aquest centre i poder 
oferir un servei integral. Això vol dir que el 
pacient pot fer tot el procés, que inclou visi-
ta, diagnosi i proposta de tractament, en el 
menys temps possible; i sense haver de pas-
sar per diferents centres i evitar desplaça-
ments a diferents ciutats. Els problemes vi-
suals generen molta ansietat i volem que 
aquesta sigui mínima.

Qui pot venir a 
visitar-se al centre?
Hi pot venir tothom. Tractem des de nadons 
fins a persones de més de cent anys. Es pot 
venir a través de mútua i també de forma 
privada.

Quines són les 
vostres especialitats?
Treballem totes les especialitats per oferir 
un servei complet. Des d’oftalmologia pe-
diàtrica, patologies de còrnia, glaucoma, 
cataractes, retina clínica i quirúrgica, mio-
pia, blefaroplàstia, fins a ulls secs, entre d’al-
tres. A part de les visites també oferim tota 
mena de cirurgia oftalmològica.

També treballeu l’estimulació 
visual esportiva. Què és?
En aquest aspecte som pioners a Osona. Es 
tracta d’una disciplina personalitzada i dis-
senyada per a esportistes, on l’usuari fa una 

sèrie d’entrenaments que ens permeten mi-
llorar, per exemple, la concentració, visió pe-
rifèrica, temps i velocitat de reacció, percep-
ció de l’espai, agudesa visual estàtica i 
dinàmica; permetent-nos potenciar i millo-
rar el rendiment esportiu.

Una altra especialitat és 
l’oftalmologia pediàtrica... 
És molt necessari revisar la vista dels més pe-
tits i s’ha de fer molt abans de començar l’es-
cola. És important fer revisions als nadons 
poques setmanes després de néixer. En 
aquest punt, ja hi ha paràmetres que ens 
permeten determinar si hi ha cap problema 
de visió. A partir dels 3 anys ja es poden fer 
més proves. I als 4, 5 i 6 anys cal fer una revi-
sió anual. Els nens no saben què han de veu-
re i no poden detectar anomalies com un 
adult. Per això, també cal que pares, mares, 
avis, mestres... estiguin sempre atents per si 
es detecta res. 

Dificultats d’aprenentatge o 
de desenvolupament, poden 
tenir relació amb la vista?
Sí, hi poden anar relacionats. Per això cal fer 
revisions. L’infant pot veure-hi bé però tenir 
altres habilitats visuals baixes i això pot inter-
ferir en l’aprenentatge. O al revés, el fet de 
no veure-hi bé també pot generar dificultats. 
L’ull és un dels pocs òrgans connectats direc-
tament amb el cervell. Per tant, a més de la 
part visual, també hi ha la part cognitiva, 
d’aprenentatge, la concentració, la percep-

ció, l’atenció... Tot això va relacionat i en els 
nens és importantíssim per a un bon desen-
volupament.

L’oftalmologia, com 
moltes altres disciplines, 
evoluciona ràpidament?
Molt, i això ens obliga a estar al dia de qual-
sevol novetat, ja sigui en tècniques de di-
agnòstic i tractament, i també amb allò que 
fa referència a instrumental mèdic. Dispo-
sem de l’última tecnologia.

També ateneu urgències. 
Què es considera urgent 
en el vostre àmbit?
Un dels principals símptomes que requereix 
atenció d’urgència és quan un pacient veu 
taques, o el que també se’n diu, ‘una mos-
ca’. Això espanta i molt. Pot ser una simple 
evolució de l’ull o pot ser un despreniment 
de retina, i això és una urgència que s’ha 
d’atendre ràpidament. Altres urgències po-
den ser dolor ocular, que pot ser a causa 
d’una pressió alta o alguna infecció, sensa-
ció de molèstia o notar un cos estrany dins 
l’ull. Un traumatisme o la pèrdua de visió 
brusca també es consideren urgències. Les 
atenem en horari d’obertura del centre.

És fàcil explicar qüestions 
relacionades amb la vista?
No és fàcil. L’ull és un òrgan molt complex. 
Un tema que vetllem molt al nostre centre és 
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la transparència a l’hora d’explicar al pacient 
què té. Treballem amb pantalles per poder 
mostrar detalladament el diagnòsti c. També 
uti litzen elements com, per exemple, repro-
duccions d’ulls gegants. Això genera confi -
ança al pacient que li permet entendre mi-
llor el seu cas, ja que la informació es 
transmet d’una manera molt gràfi ca.

Com a societat, 
cuidem prou la vista?
Hi ha de tot, però en general hi ha força 
consciència. Entre els nostres pacients hi 
ha els que venen perquè tenen alguna 
molèsti a i cal veure què passa, però tam-
bé hi ha qui ja ha establert una revisió pe-
riòdica.

Cada quan hauríem 
de fer-nos una revisió? 
L’ideal és un cop l’any. En aquestes revisi-
ons el que mirem és el potencial de visió 
que té l’ull. Es revisa la superfí cie i la pres-
sió ocular, la reti na i el camp de visió. 

Quines són les patologies 
més habituals que tracteu?
Per una qüesti ó d’edat de la majoria de po-
blació, les cataractes i la DMAE. També pro-
blemes de sequedat d’ulls, al·lèrgies, alte-
racions a les pestanyes, visió borrosa, 
pèrdua de la visió, conjunti viti s, glaucoma, 
blefariti s, cossos estranys dins de l’ull...

Les cataractes es 
consideren una malaltia?
No, les cataractes es generen pel canvi del 
col·lagen al cos. És una evolució lenta i na-
tural que es dóna amb el pas del temps. La 
cirurgia consisteix a treure-la i posar una 
lent. Hi ha una àmplia gamma de ti pus de 
lents que s’adapten a les necessitats de 
cada pacient. Avui en dia, disposem de 
lents que ens permeten disminuir la de-
pendència de les ulleres converti nt-se així 
en una cirurgia molt agraïda.

La miopia és, en part, 
culpa de les pantalles?
Tot va lligat. Per exemple, ara amb el confi na-
ment hem vist que els nens han desenvolupat 
més miopies. La causa és fer molta acti vitat de 
prop i no poder compensar de lluny sorti nt al 
carrer. En molts casos són miopies falses que 
llavors es recuperen. El tema que les pantalles 
provoquen miopia no és un mite.

La miopia des de fa uns 
anys també s’opera. 
S’ha perdut la por a aquesta
mena d’operacions?
Els protocols van evolucionant i també la tèc-
nica i els làsers. Ara hi ha un ampli ventall 
d’opcions. Per a l’èxit de l’operació, els ex-
trems sempre són els mateixos, ni molta ni 
poca. És una operació que fa respecte i gene-
ra ansietat, sí, però que cal ser conscients 
que després l’operació s’ha de fer una recu-
peració i cal temps.

Hi ha diagnòstics que 
també demanen un pla 
d’exercicis visuals per 
a una bona recuperació?
Des del centre oferim plans d’entrenament a 
mida. Treballem especialment amb nens, 

per exemple, per tractar ulls ganduls, però 
també per a adults. Al centre disposem de 
pantalles interacti ves i tecnologia 3D amb 
un ampli ventall d’opcions en funció de 
cada cas. I també fem plans d’exercicis per 
fer a casa des d’on podem detectar el tre-
ball diari i l’evolució de la seva millora, po-
dent així augmentar o disminuir la comple-
xitat de cada exercici segons l’evolució de 
cada pacient.

Com a centre, com us heu 
adaptat a la pandèmia?
Vam haver d’aturar les consultes i atendre 
només urgències durant unes setmanes i 
després, a poc a poc, hem anat recuperant 
l’acti vitat. Ho hem fet complint totes noves 
mesures de seguretat com l’ús de mascare-
ta, gel hidroalcohòlic i vetllant per assegurar 
la distància entre els pacients i la desinfec-
ció dels espais. També oferim visites fora 
dels horaris de més afl uència per a perso-
nes majors de 65 anys. Els donem primeres 
hores del matí  o de la tarda.

L’ús de la mascareta 
pot alterar la visió?
Sí, hi ha alteracions. El més habitual és la 
sequedat d’ulls que es pot millorar amb una 
hidratació extra amb llàgrima arti fi cial.
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