UN DE CADA QUATRE NENS REVISATS ALS DISTRICTES DE SANT MARTÍ I
NOU BARRIS PRESENTA ALGUN PROBLEMA DE VISIÓ
La desena campanya del programa de la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" permet arribar a les 1.442
revisions i precedeix a l'ampliació del programa, que aquesta setmana arriba per primera vegada a Madrid
Barcelona, 16 novembre 2015/. La desena campanya de revisions oculars gratuïtes de la Fundació IMO i
l'Obra Social "la Caixa", dins del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, que ambdues entitats
desenvolupen conjuntament des del 2013, s'ha tancat amb 200 noves exploracions a nens en risc d'exclusió
social dels districtes barcelonins de Sant Martí i Nou Barris. És la segona ocasió que el projecte arriba a
aquesta zona, concretament als col·legis La Palmera (9 i 11 de novembre) i Ferrer i Guàrdia (12 i 13), on s'han
realitzat 78 controls de seguiment dels escolars ja revisats el mes de maig passat i 122 primeres visites.
Entre aquestes primeres visites, s'ha detectat un 25% de problemes visuals no diagnosticats, exactament el
mateix percentatge que ja es va obtenir en la campanya anterior entre els alumnes d'ambdós centres i que
confirma la mitjana general dels programes de prevenció i de diagnòstic precoç de patologia ocular infantil
de la Fundació IMO. Com és habitual, els defectes refractius han estat les alteracions més comunes en
aquesta última campanya (13 casos), seguits per l'estrabisme (6 casos) i l'ambliopia o "ull gandul" (5 casos),
dues malalties oculars típiques de l'ull infantil. No obstant això, també s'han detectat altres patologies
oculars, com un cas de blefaritis (inflamació palpebral) o tres casos de baixa visió, un problema poc comú en
nens i que pot ser degut a diferents causes. Per aquest motiu, com a resultat dels nous diagnòstics, s'han
derivat 5 pacients a l’IMO, on se'ls realitzaran proves complementàries, a més de recomanar-se seguiment
en un termini de sis mesos a 46 alumnes, i d'un any, a altres 35.
Aquestes revisions s'inclouran en pròximes campanyes del programa i se sumaran a 26 controls més
d'alumnes que la setmana passada ja van ser visitats per segona vegada en el marc de la iniciativa, l'objectiu
de la qual és seguir de prop l'evolució dels estudiants que presenten algun problema en el període de
desenvolupament de la visió (fins als 8-10 anys). Per donar resposta a aquests problemes, el Programa de
salut ocular en la infància desfavorida també s'encarrega de proporcionar sense cost per a les famílies el
tractament oportú, prescrivint, en aquesta última campanya, 15 ulleres graduades (que es lliuraran sense
cost a les famílies), 9 oclusions i 3 tractaments mèdics amb col·liris.
Primera campanya a Madrid
Després de tancar la setmana passada la campanya en els districtes barcelonins de Sant Martí i Nou Barris, el
projecte conjunt de la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" arriba demà i dimecres (17 i 18 de novembre)
al districte madrileny de Carabanchel per atendre un centenar de nens de l'escola Isaac Peral. Serà la
primera vegada que l'equip d'oftalmòlegs i d’òptics optometristes de l'Institut de Microcirurgia Ocular farà
revisions gratuïtes en aquesta ciutat, fruit de la necessitat de suport integral de les famílies de l'entorn que
ha detectat el programa CaixaProinfància, en el qual s'inscriuen les revisions. Els resultats obtinguts fins ara i
durant al llarg de 3 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb més de 1.442 controls oculars a població
pediàtrica en situació de vulnerabilitat i altres 396 d'un programa paral·lel de la Fundació IMO al costat de
Càritas Catalunya, impulsen l'extensió del projecte de prevenció i acció social i en motiven la continuïtat.
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