LA FUNDACIÓ IMO I L'OBRA SOCIAL "LA CAIXA" REFORCEN EL SEU
COMPROMÍS AMB LA SALUT OCULAR DE LA INFÀNCIA DESFAVORIDA
La renovació de l'acord de col·laboració per a l'any 2016 permetrà dur a terme 900 revisions oculars
gratuïtes al llarg de l’any, que se sumaran als 1.572 controls realitzats fins a la data
La Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" han renovat el seu conveni de col·laboració per dur a terme, per
quart any consecutiu, el Programa de salut ocular en la infància desfavorida, el qual s’inscriu dins el
programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa”. D’aquesta manera, ambdues entitats reforcen el seu
compromís amb l'atenció oftalmològica de la infància en risc d'exclusió social i donen continuïtat a una
iniciativa posada en marxa el 2013 i consolidada en zones d'especial vulnerabilitat. Gràcies a aquesta
actuació repetida, s'han detectat i corregit patologies en nens d'entre 3 i 8 anys i ha crescut la conscienciació
sobre la necessitat de revisar periòdicament la visió en l’edat infantil.
Per seguir fomentant la cultura preventiva i el diagnòstic precoç de possibles problemes, clau per a un bon
rendiment escolar i una bona integració en la infància, així com per a un bon estat visual en l'edat adulta, el
programa preveu realitzar 6 campanyes d'exploracions oftalmològiques gratuïtes durant l’any. Aquestes
campanyes se centraran en el barri de Sant Roc (Badalona), on es va iniciar el projecte el 2013, i en els
districtes de Nou Barris (Barcelona) i de Carabanchel (Madrid), incorporats el 2015 i en els quals "els
resultats obtinguts justifiquen reforçar l'extensió del programa a aquestes noves àrees", segons
responsables del programa.
La importància del seguiment
La primera de les campanyes del 2016 es durà a terme els dies 29, 30 i 31 de març a l'escola Josep Boada de
Badalona, on s'oferirà seguiment a més d'un centenar d'alumnes d'aquest centre i de col·legis veïns ja
acollits a la iniciativa en anys anteriors. L'objectiu primordial és controlar l'evolució dels nens a qui l'equip
d'oftalmòlegs i d’optometristes de la Fundació IMO ha detectat sospita de desenvolupament visual anòmal a
la seva edat o ha diagnosticat patologia, en el cas dels quals el programa s'ha encarregat de proporcionar el
tractament oportú sense cost per a les famílies. Garantir l'adhesió al tractament és fonamental i, en aquest
sentit, els coordinadors de les escoles badalonines que acullen la iniciativa destaquen la implicació creixent
dels pares, "que en veure la millora experimentada pels seus fills s'involucren cada vegada més perquè facin
servir les ulleres o portin el pegat".
Amb la voluntat d'iniciar el tractament de forma precoç, cosa que en molts casos permet augmentar-ne
l’eficàcia, la Fundació IMO tornarà al setembre a Badalona per atendre els nous escolars de P4, "curs en què
molts nens encara no han anat mai a l'oftalmòleg, malgrat que l'exploració dels 3 anys és essencial per
descartar un dèficit de visió o patologies com l'estrabisme", explica la Dra. Ana Wert, especialista del
Departament d'Oftalmologia Pediàtrica de l'IMO i membre de les campanyes.

Aquesta dinàmica de revisions també busca integrar-se en la rutina de les escoles de Nou Barris i de
Carabanchel, on el programa va arribar per primera vegada l'any passat i on oferirà nous controls a
l'abril/octubre i al maig/desembre, respectivament.
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En total, la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" preveuen dur a terme prop de 900 screenings per
continuar amb la línia de creixement d'aquest programa que, el 2015, va passar de les 3 a les 5 campanyes
anuals i es va tancar amb 798 exploracions efectuades, a més de 124 correccions òptiques, 32 oclusions i 10
teràpies mèdiques prescrites. Un balanç molt satisfactori que va contribuir a superar el miler d'exploracions i
els més de 300 tractaments gratuïts al llarg de tres anys d'experiència i que, d'acord amb els impulsors de la
iniciativa, "estimula a continuar amb aquesta activitat a les àrees metropolitanes més desfavorides, en les
quals l'impacte del projecte també ha resultat més positiu".
Per reforçar aquesta aposta, el programa preveu la realització de dues sessions formatives per a personal
sanitari pediàtric de CAP d'aquestes zones, amb l'objectiu d'evitar que passin desapercebudes les anomalies
de visió més comunes en el període escolar. D'aquesta manera, mitjançant la protocol·lització dels cribratges
i la derivació a les campanyes de revisions de la Fundació IMO, es pretén involucrar al col·lectiu d'atenció
primària en la cadena de prevenció de la salut ocular infantil, ja que es tracta d'una peça bàsica de l'entorn
dels nens juntament amb pares i amb professors.
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