LA FUNDACIÓ IMO I L’OBRA SOCIAL "la Caixa" S'UNEIXEN PER
PROMOURE LA SALUT OCULAR EN LA INFÀNCIA DESFAVORIDA
Col·laboraran per realitzar prop de 400 revisions a nens de zones vulnerables de l'àrea
metropolitana de Barcelona al llarg del 2013
El projecte compta amb la col·laboració de l'Associació Abres sus Ojos, que muntarà
gratuïtament ulleres graduades als nens que les necessiten
Barcelona, 4 de febrer de 2013. / La Fundació IMO i l’Obra Social "la Caixa" han signat
recentment un conveni de col·laboració per dur a terme un programa anual de revisions i
seguiment oftalmològic a la població pediàtrica d'algunes de les zones amb major
vulnerabilitat social de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies a aquest acord, ambdues
entitats preveuen realitzar al llarg de 2013 prop de 400 revisions oculars gratuïtes a nens de
famílies en risc d'exclusió social.
El programa es realitzarà en tres rondes de revisions de tres dies de durada cadascuna, a nens
d'entre 4 i 8 anys de diferents centres escolars. La primera revisió tindrà lloc a un centre
escolar de Badalona, entre avui, dia 4, i el proper dijous, 7 de febrer.
El projecte s'inscriu dins del Programa CaixaProinfància de l’Obra Social "la Caixa", dirigit a
nens amb especial vulnerabilitat social, i que afavoreix i dóna suport a polítiques de millora de
l'equitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per als més petits i les seves famílies. Fruit
d'aquest acord, l’Obra Social "la Caixa" aportarà els recursos econòmics necessaris per dur a
terme el projecte.
Per la seva banda, la Fundació IMO, la finalitat bàsica de la qual és desenvolupar tasques de
recerca, docència i prevenció de malalties oculars, especialment en grups de risc, s'encarregarà
de posar els mitjans humans i materials que requereix el programa, realitzarà el seguiment
mèdic dels nens i, en els casos en què sigui necessari, oferirà tractament sense cost. Per a la
Fundació IMO, la detecció precoç i el tractament adequat de patologies típiques de l'ull
infantil, com ambliopia, anisometropia, errors refractius o estrabismes, és fonamental per
millorar el seu pronòstic i el rendiment escolar dels nens, a més de garantir una bona base per
a la seva salut ocular en edat adulta.
A més, els nens als quals, com a resultat de les revisions, se'ls prescrigui la utilització d'ulleres,
les rebran gratuïtament, graduades d'acord amb les seves necessitats, gràcies a la col·laboració
de l'associació Abre sus Ojos, que treballa amb els sectors de la població més febles i amb
major dificultat en el diagnòstic de problemes visuals. A més a més, el projecte preveu que
aquests nens puguin seguir rebent un seguiment oftalmològic i noves ulleres amb canvis de
graduació a mig termini ja que, segons l'experiència de l'IMO, la graduació en els nens amb
defectes refractius pateix variacions en més del 30% dels casos.
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Prova pilot
La Fundació IMO i l’Obra Social "la Caixa", amb la col·laboració d’Abre sus Ojos i del Consoci
Badalona Sud, dedicat a la integració social de les famílies dels barris de Sant Roc, Artigues, el
Remei i Congrés, van realitzar, els dies 13 i 15 de novembre de 2012, una prova pilot del
programa de revisió ocular gratuïta a població pediàtrica que ara es posa en marxa.
Un equip d'especialistes en oftalmologia i optometria infantil de l'Institut de Microcirurgia
Ocular de Barcelona va realitzar revisions gratuïtes a 59 nens d’una escola de Badalona. Els
principals problemes visuals detectats en els nens van ser els defectes refractius, la correcció
dels quals es pot realitzar amb ulleres. En total, 6 nens van rebre les ulleres adaptades que
l'associació Abre sus Ojos va aportar gratuïtament. A més, es va estimar convenient que un
grup de set nens (els 6 que requereixen ulleres, més un altre que necessitava una analítica per
a l'estudi etiològic de la cataracta bilateral que presentava) poguessin ser visitats en un termini
comprès entre els tres i sis mesos.
Aquests nens es tornaran a visitar en els controls oculars d’aquesta setmana. Gràcies a la
gestió del Consorci Badalona Sud, que repeteix la seva col·laboració, el centre escolar escollit
per posar en marxa el projecte, està situat a la mateixa zona que el que va acollir les revisions
al novembre. D'aquesta manera, es pretén facilitar al màxim el seguiment dels nens als quals
es va detectar algun problema ocular.

Fundació IMO. Josep Maria Lladó, 3 (Sortida 7 de la Rda. de Dalt). 08035 Barcelona. 93 253 15 00.
Dpt. Comunicació ·comunicacion@imo.es· Carlota Guinart/ Mercè Palomo (639 88 97 31/625 681 906).

