CADA 6 MESOS, REVISIONS OCULARS GRATUÏTES A LA
INFÀNCIA DESFAVORIDA DE BADALONA
La Fundació IMO i l'Obra social ”la Caixa” duen a terme aquesta setmana nous controls de seguiment a
més de 150 alumnes que formen part del seu programa d'acció social
Els especialistes incideixen en la importància del seguiment oftalmològic, recomanat a un 85% dels
alumnes visitats en l'anterior campanya del mes d'abril
Barcelona, 3 d’octubre del 2016/. El Programa de salut ocular en la infància desfavorida, impulsat per la
Fundació IMO i l'Obra social ”la Caixa” dins el programa Caixa Proinfància, torna a les escoles de Badalona
avui, demà i dimecres (del 3 al 5 d'octubre). El propòsit és oferir revisions oculars gratuïtes a més de 150
nens dels centres Lestonnac, Josep Boada i Baldomer Solà, als quals, des del 2013, van cada 6 mesos els
especialistes voluntaris de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) per promoure la detecció i el tractament
precoç de problemes de visió en edat pediàtrica.
La campanya d’aquesta setmana és la segona de l'any a Badalona i la vuitena a la zona, on els 4 anys
d'experiència del programa han evidenciat la importància de proporcionar no només nous diagnòstics sinó
també controls periòdics.
Així ho demostra el fet que en l'última campanya a Badalona (duta a terme el mes d'abril passat), es
recomanés seguiment a un 85% dels 117 nens atesos, bé fos per valorar la seva resposta al tractament
indicat o per determinar la necessitat d'iniciar-lo en casos de conducta expectant o de sospita de patologia.
Seguir de prop els canvis en la visió infantil
Fruit dels controls efectuats fa mig any a 74 alumnes badalonins que ja havien estat prèviament acollits pel
programa (la resta van ser primeres visites), es van mantenir 18 correccions òptiques i es van prescriure i
lliurar sense cost 26 noves ulleres i 2 canvis de vidres, a més de 10 tractaments oclusius amb pegat i 2
tractaments mèdics.
Com explica la Dra. Ana Wert, oftalmòloga coordinadora de les campanyes, "els defectes refractius són els
problemes més comuns amb què ens trobem entre els alumnes i hem d'estar-hi atents i veure com
evolucionen, ja que les variacions de graduació són habituals en el període de desenvolupament visual. En
aquesta etapa, que arriba fins als 8-10 anys, també hem de vigilar altres patologies típiques com l’"ull
gandul", el tractament del qual, moltes vegades amb pegat, requereix especialment la col·laboració de pares
i de mestres".
En aquest sentit, l'actuació periòdica de la Fundació IMO en una mateixa zona ha permès integrar les
revisions oculars biennals a la rutina de les escoles, a la vegada que ha fet créixer progressivament la
confiança i la col·laboració de l'entorn familiar i docent per combatre la manca inicial de cultura preventiva i
la baixa adhesió al tractament. Aquest objectiu també es persegueix a les altres zones del Programa de salut
ocular en la infància desfavorida, que, arran dels bons resultats de Badalona, s'ha estès a diferents districtes
barcelonins i, l'any passat, a Madrid.
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