LA FUNDACIÓ IMO DETECTA UN 28% DELS PROBLEMES VISUALS NO
DIAGNOSTICATS ENTRE ESCOLARS DE CARABANCHEL
Aquesta xifra, obtinguda després de revisar 130 nens del districte madrileny, coincideix amb la de l'àrea
metropolitana de Barcelona i confirma l'alt percentatge de patologia oculta en la infància desfavorida
És la primera campanya de revisions que la Fundació IMO, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa",
realitza a Madrid, on preveu tornar d’aquí a 6 mesos per fer-ne el seguiment i noves revisions
Barcelona, 23 novembre 2015/. El 28% dels 130 nens revisats la setmana passada a l'escola Isaac Peral de
Carabanchel per part d'especialistes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) han estat diagnosticats
d'algun problema ocular. D'aquesta manera, la primera ronda d'exploracions del Programa de salut ocular en
la infància desfavorida de la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" a Madrid ha confirmat el percentatge de
patologia oculta obtingut de mitjana pel programa a l'àrea metropolitana de Barcelona, on ja s'han realitzat
1.442 revisions al llarg dels tres últims anys.
Arran d'aquests resultats, la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmologia pediàtrica de l’IMO, alerta de la
necessitat de "conscienciar de la importància de vetllar per la salut ocular infantil a les zones més
desfavorides on, a la manca de recursos, es suma en molts casos una menor cultura preventiva, que anem
superant a mesura que repetim les campanyes preventives en una mateixa àrea i aconseguim la implicació
progressiva de l'entorn familiar, docent i sanitari dels nens".
Per aquesta raó, està previst que la Fundació IMO torni al districte madrileny de Carabanchel en un termini
de sis mesos per atendre nous escolars i realitzar una trentena de controls de seguiment dels nens als quals
en aquesta ocasió s'ha advertit sospita de patologia o s'ha detectat algun problema de visió. La majoria
d'aquests diagnòstics (prop d'un 80%) corresponen a defectes refractius (15 casos d'astigmatisme, 9
d’hipermetropia i 5 de miopia), encara que també s'han trobat 4 casos d’anisometropia (diferència de
refracció entre els dos ulls), 3 d’ambliopia o "ull gandul" i 1 d'estrabisme o desviació ocular, habituals en la
infància.
Com a resultat, s'han prescrit 16 ulleres i 3 pegats oclusius, que també han estat proporcionats gratuïtament
a les famílies ja que l'objectiu del programa no és només el diagnòstic precoç de patologies sinó també el
tractament eficaç per garantir un desenvolupament correcte. Com explica la Dra. Wert, "la visió dels nens es
troba en formació durant la primera dècada de vida, i tota l'agudesa visual que no es guanyi en aquesta
etapa ja no podrà recuperar-se en l'edat adulta". A més, l'experiència prèvia de la Fundació IMO a les deu
campanyes de revisions ja realitzades a Barcelona demostra el paper fonamental de la visió en el rendiment
escolar: "els alumnes amb problemes han experimentat una millora, ja que estan més centrats i es distreuen
menys, llegeixen millor etc.", segons el cap d'estudis d'un dels centres acollits a la iniciativa.

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

Tancament del programa aquest any
La campanya duta a terme la setmana passada a Madrid va ser l'última de les cinc que s'han fet aquest any i
la tercera del conveni entre la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa", que s'ha tancat amb un total de 798
exploracions gratuïtes a infància desfavorida i 166 tractaments lliurats sense cost a les famílies. A aquestes
xifres cal sumar-hi les d'un programa similar que la Fundació IMO desenvolupa des del 2014 juntament amb
Càritas, Operació Visió, cosa que dóna com a resultat 1.968 revisions realitzades, 396 correccions òptiques
prescrites i 87 tractaments mèdics –o, en alguns casos, quirúrgics– indicats i oferts sense cost.
El fet que l'activitat de prevenció i d’acció social de la Fundació IMO no hagi deixat d'augmentar ha motivat
la recent ampliació, a la comunitat de Madrid, del programa que la Fundació IMO porta a terme amb la
col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". Així mateix, l'activitat d'acció social amb alumnes en risc d'exclusió
que es desenvolupa a través d'Operació Visió també ha augmentat i s’han estès les campanyes de revisions
gratuïtes de Barcelona a Tarragona, on avui i demà es visitaran prop de 130 nens.
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