EL 23% DELS NENS REVISTATS PEL PROGRAMA DE SALUT OCULAR EN LA
INFÀNCIA DESFAVORIDA DE BARCELONA TÉ PROBLEMES OCULARS
•

Impulsat per la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa", el programa ha arrencat aquest
mes amb l'exploració a 150 alumnes d'educació infantil i primària d'una escola de
Badalona.

•

El percentatge de patologia diagnosticada dobla amb escreix el 10% obtingut en controls
similars realitzats per la Fundació IMO a un miler de nens al Festival de la Infància.

Barcelona, 25 de febrer de 2013. - El 23% dels 150 nens d'entre 3 i 8 anys revisats el 4, 5 i 7 d’aquest
mes a l'escola Josep Boada de Badalona per part d’especialistes de l'Institut de Microcirurgia Ocular
(IMO) han estat diagnosticats d'algun problema ocular. La primera ronda d'exploracions del programa
anual de salut ocular a la infància desfavorida de l'àrea de Barcelona, impulsat per la Fundació IMO i
l'Obra Social "la Caixa" en el marc del programa CaixaProinfància, ha permès detectar patologies
ocultes a 35 nens (23,33% del total), un percentatge molt superior a la mitjana, situada en el 10%,
segons unes revisions similars realitzades fa uns mesos per la Fundació IMO a un miler de nens que
van participar en el Festival de la Infància de Barcelona.
Els controls d'agudesa visual fets en aquesta ocasió a nens de famílies en risc d'exclusió social han fet
palès que els problemes oculars amb més incidència en aquesta població són els defectes refractius,
els quals representen un 70,5% de les patologies diagnosticades. Entre els problemes de refracció, el
més freqüent ha estat l'astigmatisme (dificultat en la visió de lluny i de prop), detectat en 17 casos,
seguit per la hipermetropia (dificultat per enfocar en la visió propera), diagnosticada en 10 casos, la
miopia (9 casos) i l’anisometropia (diferència de graduació entre ambdós ulls), que s'ha detectat en 7
casos. A més, en 20 casos s’ha detectat més d’un problema refractiu, com és el cas de 4 nens amb
astigmatisme i miopia associada i d'altres 4, amb astigmatisme i hipermetropia associada.
A més dels defectes refractius, cal destacar l'ambliopia o "ull gandul" (baixa visió d'un ull per falta
d'ús) com el segon problema ocular més prevalent en els nens revisats, 10 dels quals, han estat
diagnosticats d'aquesta patologia. També s’ha detectat estrabisme (desviació ocular), en 6 casos, la
qual cosa representa un 9.8% del total de diagnòstics, a més d’un cas de ptosi palpebral (parpelles
caigudes) i d’un altre d'hiperèmia (acumulació de sang en la conjuntiva).
Segons el director del centre en què s'han dut a terme les revisions, Casto García, "la prioritat de les
famílies dels nostres alumnes, en situació precària, és poder menjar a l’endemà i, davant aquesta
necessitat bàsica, la salut visual dels fills passa a un segon pla".
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Això fa que el percentatge de patologia oculta diagnosticada es dispari respecte a la mitjana, prenent
com a referència els controls oculars que la Fundació IMO va portar a terme fa uns mesos al Festival de
la Infància de Barcelona, on es va diagnosticar o detectar possible patologia ocular en un 10% del miler
de nens revisats.
Per tal de pal·liar aquesta situació, la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" han decidit col·laborar i
conscienciar de la importància de la salut ocular infantil a les zones més desfavorides de l'àrea
metropolitana de Barcelona.
L'objectiu, a partir de les 400 revisions oculars previstes al llarg de l'any i del seu seguiment
corresponent, és detectar en les fases primerenques les patologies més típiques de l'ull infantil i oferir
el tractament adient, ja sigui mèdic o quirúrgic, o bé a través de correcció òptica, per la qual cosa es
compta amb la col·laboració de l'associació AbresusOjos, que munta i lliura ulleres gratuïtes als nens
del programa que les necessiten. Per la seva banda, el Consorci Badalona Sud s'ha sumat també al
projecte i ha fet de pont entre els impulsors del programa i l’escola de Badalona, els alumnes de la
qual han estat els primers sotmetre’s a les revisions. El programa preveu dues rondes més de revisions
durant el 2013, de tres dies de durada cadascuna. La propera tindrà lloc el mes de maig, també a
Badalona.
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