PROP DEL 30% DE LA INFÀNCIA DESFAVORIDA TÉ PROBLEMES DE VISIÓ
SENSE DIAGNOSTICAR
La darrera campanya de revisions gratuïtes a nens en risc d'exclusió social confirma l'elevat percentatge
de patologia oculta, després de més de 1500 controls duts a terme per la Fundació IMO
Barcelona, 10 de novembre de 2015./ La Fundació IMO ha detectat problemes de visió no diagnosticats en
un 28% dels nens revisats en la quarta campanya del programa Operació Visió, que ofereix exploracions
oculars gratuïtes a infància en risc d'exclusió social juntament amb Càritas Catalunya i Fundesplai. Aquests
controls, duts a terme la setmana passada al Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de l'Hospitalet de
Llobregat, constaten el percentatge obtingut en les anteriors campanyes d'Operació Visió (27%), superior a
la mitjana poblacional del 13% i molt similar al 30% d'un altre programa paral·lel de revisions a alumnes
desafavorits de 3 a 8 anys, que també desenvolupa la Fundació IMO amb la col·laboració de l'Obra Social "la
Caixa".
L'experiència de la Fundació IMO amb aquests dos programes també evidencia que els problemes visuals
amb més prevalença entre la població pediàtrica, a banda de patologies típiques infantils com l'estrabisme i
el "ull gandul", són els defectes refractius. Aquests representen un 77% dels nous diagnòstics de la
campanya duta a terme recentment a l'Hospitalet, que ha permès revisar per primera vegada 78 nens i oferir
seguiment a 34 que ja havien estat atesos en rondes anteriors i als quals es va detectar sospita de patologia
o risc de patir-la. Arran d'aquestes visites de control, s'han confirmat 31 casos de defectes refractius (13
d’hipermetropia, 13 d'astigmatisme i 5 de miopia) i 5 d'altres problemes visuals.
Per donar resposta a aquests diagnòstics, tant entre les noves visites com entre les de seguiment, s'han
prescrit i lliurat sense cost per a les famílies 13 ulleres. Com destaquen els especialistes de la Fundació IMO,
"en la majoria de pacients que veiem en el programa els errors de graduació es poden solucionar fàcilment
amb correcció òptica. No obstant això, cal detectar precoçment aquests problemes, dels quals moltes
vegades els nens no es queixen, i estar-ne atents a l’evolució, ja que la visió infantil es troba en
desenvolupament durant la primera dècada de vida i, per tant, és freqüent que hi hagi canvis en el nombre
de diòptries i haguem d'adaptar el tractament".
Per aquest motiu, s'han programat 77 nous controls periòdics en un termini de sis mesos o d'un any, que
s'inclouran en les properes campanyes d'Operació Visió, i s'han derivat 11 nens a l’IMO per realitzar proves i
exàmens complementaris, també contemplats dins del programa.
Balanç de la iniciativa
Des del 2014, Operació Visió ha permès oferir 396 revisions a nens de famílies sense recursos de l'àrea
metropolitana de Barcelona. Aquestes exploracions se sumen a les 1.242 del Programa de salut ocular en la
infància desfavorida de la Fundació IMO al costat de l'Obra Social "la Caixa"; una xifra en augment amb les
campanyes que s'estan duent a terme aquesta setmana als districtes barcelonins de Sant Martí i Nou Barris
(dies 9, 11, 12 i 13) i amb les que tindran lloc la setmana vinent al districte madrileny de Carabanchel (dies 17
i 18), on arribarà per primer cop el projecte després de consolidar-se amb tres anys de balanç a Catalunya.
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