EL PROGRAMA DE SALUT OCULAR EN LA INFÀNCIA DESFAVORIDA
S’AMPLIA A BARCELONA I ARRIBA, PER PRIMER COP, A MADRID
La Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa”reforcen la seva aposta per la integració d’infants en risc
d’exclusió amb cinc campanyes de revisions que, d’abril a novembre, permetran atendre uns 800 escolars
Durant els dos primers anys del projecte s’han dut a terme exploracions a gairebé 700 alumnes i s’ha
diagnosticat patologia oculta en un 25% dels casos, als quals s’ha ofert tractament i controls de seguiment
Barcelona, 31 de març de 2015./ La Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa" han acordat reforçar l’aposta
que, des de l’any 2013, fan conjuntament per promoure la millora del rendiment escolar i de la integració
social d’infants en risc d’exclusió a través de la prevenció i del tractament de problemes oculars. Amb aquest
esperit, ambdues institucions han renovat el conveni de col·laboració per portar a terme, per tercer any
consecutiu, el “Programa de salut ocular en la infància desfavorida”, que augmenta el nombre de campanyes
i incorpora noves escoles i àrees d’actuació.
Així, per primera vegada, les revisions oculars gratuïtes es faran en cinc actuacions anuals i no en tres, com
va ser el cas tant al 2013 com al 2014, i inclouran dos nous centres escolars, dels districtes de Sant Martí i
Nou Barris a Barcelona, que se sumen als de Badalona, una àrea on el programa es desenvolupa des que es
va posar en marxa gràcies a la col·laboració del Consorci Badalona Sud. A més, enguany s’oferirà, per primer
cop, una campanya de revisions a Madrid, concretament al districte de Carabanchel.
El fet d’ampliar el projecte ve donat pels bons resultats obtinguts durant els dos primers anys de
funcionament, en què especialistes en oftalmologia i optometria de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO)
han pogut visitar gairebé 700 infants en risc d’exclusió. Aquestes revisions, dutes a terme de manera gratuïta
en centres d'ensenyament entre alumnes de 3 a 8 anys, han fet aflorar un percentatge de patologia oculta
d'un 25%, xifra que dobla el 13,5% que la Fundació IMO ha detectat de mitjana al llarg de tres anys de
revisions pediàtriques gratuïtes al Festival de la Infància de Barcelona. Aquesta diferència confirma la
hipòtesi sobre la qual es va impulsar el programa: la necessitat de promoure la salut ocular entre els
col·lectius desfavorits, als quals, a més de la manca de recursos, s’hi suma, en moltes ocasions, una cultura
preventiva menor i poca consciència de la importància de tenir cura de la salut ocular, especialment entre
els més petits.
El projecte s'inscriu dins del programa CaixaProinfància de l'Obra Social "la Caixa", adreçat 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 de la tasca desenvolupada des
d’aquest programa, l’Obra Social “la Caixa” ha estimat adient incloure en les revisions els dos nous districtes
barcelonins i el de Carabanchel, on estan treballant i on la necessitat de suport integral de moltes famílies és
fonamental.
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Durant aquest mes d’abril tindrà lloc la primera de les cinc campanyes previstes, a l’escola Josep Boada de
Badalona, on ja s’han fet diverses actuacions des del 2013. En aquesta escola es faran primeres exploracions
i controls de seguiment, tant a alumnes del centre com de les escoles L’Estonnac i Baldomer Solà, també
adherides al programa en campanyes anteriors, així com d’infants derivats dels CAP de la zona, el personal
d’infermeria pediàtrica dels quals ha esdevingut una part important del projecte després de rebre formació a
l’IMO sobre “Protocol d’screening oftalmològic en edat pediàtrica” en el marc del programa. La intenció és
crear un entorn al més favorable possible per promoure la salut ocular i la millora acadèmica dels alumnes
treballant amb el professorat, les famílies i els professionals sanitaris de la zona.
Un altre dels trets fonamentals del programa és la continuïtat, de manera que es vol fer un seguiment dels
infants amb problemes oculars des dels 3 anys fins que acaba l’etapa de formació de la visió, cap als 8 anys.
Per això es repeteix la ubicació de Badalona i també per això es planteja l’actuació a Nou Barris, a Sant Martí
i al districte madrileny de Carabanchel com un projecte de sis o set anys de recorregut. Durant aquest temps,
es fan revisions –trimestrals, semestrals o anuals, en funció de cada cas– dels infants que se sospita que
poden desenvolupar patologia i d’aquells que han de seguir un tractament, generalment amb ulleres, pegats
o col·liris, ja que la gran majoria dels problemes diagnosticats són defectes refractius, tot i que també hi ha
alguns casos d’altres patologies que requereixen cirurgia. El seguiment intenta garantir l’adhesió al
tractament per part de les famílies, cosa que no sempre es produeix si no es promou amb actuacions
periòdiques que vagin generant confiança en les comunitats i, al mateix temps, conscienciant de la
importància del tractament per al desenvolupament visual, intel·lectual i, en definitiva, integral, dels
menors.
A més de la primera campanya del programa de 2015, que tindrà lloc a l’abril a Badalona, on tornarà amb
una segona ronda de revisions a l’octubre, està previst portar a terme revisions als districtes de Sant Martí i
de Nou Barris al maig i al setembre i engegar la primera campanya a Carabanchel a l’octubre.
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