LA FUNDACIÓ IMO VETLLA PER LA SALUT OCULAR DELS
NENS AL FESTIVAL DE LA INFÀNCIA DE BARCELONA
Un any més, oferirà controls oculars gratuïts a nens de 2 a 10 anys i un recorregut lúdic per
l'ull al Saló que tindrà lloc del 27 de desembre al 4 de gener
El 10% del miler de nens revisats en l'edició anterior va presentar possible patologia oculta
Barcelona, 18 de desembre de 2013/. La Fundació IMO, dedicada a la recerca, docència i
prevenció dels problemes de la visió, estarà present, per tercer any consecutiu, al Festival de la
Infància de Barcelona, on oferirà exploracions oftalmològiques gratuïtes als nens de 2 a 10
anys que visitin el seu estand, del 27 de desembre al 4 de gener.
Amb la seva participació en el Festival, la Fundació IMO pretén conscienciar sobre la prevenció
de la salut ocular en edat infantil, ja que tota patologia oculta que no es diagnostiqui i tracti de
forma precoç abans dels 7 o 8 anys, quan la visió completa el seu desenvolupament, pot
esdevenir crònica i irreversible. D'aquí, la importància de sotmetre els més petits a revisions
oftalmològiques periòdiques per descartar malalties típicament associades als primers anys de
vida, com l'ambliopia ("ull gandul"), l'estrabisme o els defectes refractius.
Segons l'experiència de la Fundació IMO en l'anterior edició del Festival de la Infància , un 10%
del miler de nens revisats podria tenir algun problema visual. Els controls realitzats per un
equip d'òptiques optometristes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), que aquest any
tornarà a desplaçar-se al Festival, van permetre detectar possibles problemes en un total de
116 nens que, en la seva pràctica totalitat, no portaven correcció òptica ni havien visitat mai a
l'oftalmòleg.
A més de sotmetre’s a exploracions oculars gratuïtes, els nens podran gaudir i conèixer com
funciona la visió a través d'un viatge lúdic per un ull gegant. Emulant la trajectòria de la llum,
des que entra per la superfície de la còrnia fins que arriba al cervell a través del nervi òptic, els
més petits tindran l'oportunitat de recórrer les diferents estructures oculars per, així, aprendre
jugant la importància de cuidar els seus ulls.
Amb aquest mateix objectiu, la Fundació IMO repetirà al Festival seva col·laboració amb el
Col·legi Oficial d' Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC). Les dues entitats promouran
conjuntament la prevenció ocular mitjançant senzilles proves d'agudesa visual que pares i fills
poden fer a casa, alternant la visió d'un i altre ull, mentre segueixen el recorregut marcat en un
mapa del tresor i es diverteixen en una aventura pirata.
Aquesta iniciativa, que tindrà lloc a la Fira de Barcelona (Palau 1. Pl. de l'Univers. Recinte de
Montjuïc), s'emmarca en el programa de prevenció en edat infantil que la Fundació IMO porta
desenvolupant a través de diferents propostes. La cultura preventiva i la consciència sobre la
importància de tenir cura de la salut ocular entre els més petits són clau per millorar la seva
integració i rendiment escolar, garantint una bona base per a un correcte estat visual i
desenvolupament personal en l'edat adulta.
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