EL 17% DELS MÉS DE 1.400 NENS REVISATS PER LA FUNDACIÓ IMO AL FESTIVAL DE
LA INFÀNCIA DE BARCELONA PODRIA TENIR ALGUNA PATOLOGIA OCULTA
El 52 % dels menors de 8 anys no ha anat mai a l'oftalmòleg, segons una enquesta realitzada per la
Fundació a 700 pares i mares durant els dies del Saló
Barcelona, 10 de gener de 2014./ El 17% dels 1.419 nens revisats gratuïtament per la Fundació IMO al
Festival de la Infància de Barcelona, del 27 de desembre al 4 de gener, podria tenir algun problema ocular.
Així es desprèn dels controls bàsics d'agudesa visual realitzats per un equip d'òptics optometristes de
l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), els quals han permès detectar possible patologia oculta en un total
de 248 nens. Aquesta xifra, superior a l'obtinguda en les dues edicions anteriors del Festival, en què el
percentatge es va situar entorn del 10%, posa de manifest la importància de realitzar revisions oculars
periòdiques durant la infància, període de desenvolupament de la visió, i millorar així la integració i el
rendiment escolar, a més de garantir una bona base per a un correcte estat visual en l'edat adulta.
El 66% dels problemes detectats en les exploracions dutes a terme al Festival de la Infància han estat
defectes refractius, sent l'astigmatisme o dificultat en la visió de lluny i de prop el més freqüent (101 casos),
seguit per la hipermetropia o dificultat per enfocar la visió propera (53 casos) i la miopia o dificultat per
enfocar la visió llunyana (45 casos). En aquest sentit, 31 dels nens revisats han presentat més d'un defecte
refractiu alhora. Altres patologies típiques de l'ull infantil, com l'ambliopia o "ull gandul" i l'estrabisme
(desviació ocular), han suposat el 13% i l’11% dels diagnòstics, respectivament. A més, també s'han detectat
30 possibles casos d'altres problemes oculars menys freqüents (10% dels diagnòstics), com la insuficiència de
convergència o l'alteració del color.
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L'augment de patologia diagnosticada o sospitada en aquesta edició del Festival, la tercera consecutiva en
què participa la Fundació IMO, ha cridat l'atenció als especialistes, els quals alerten de la importància
d'intensificar les revisions oculars en la infància, ja que tota patologia que no es diagnostiqui i tracti de forma
precoç abans dels 7 o 8 anys, moment en què es completa la formació de la visió, pot esdevenir crònica i
irreversible. D'aquí, la necessitat de fomentar la prevenció i la salut ocular infantil, ja que, com es desprèn
dels resultats obtinguts en les enquestes realitzades a 700 pares i mares al Festival, un 52% dels nens
menors de 8 anys mai no ha estat portat a l'oftalmòleg.
En molts casos, el motiu pel qual els pares no porten a l'especialista els seus fills és perquè no detecten cap
anomalia que els faci sospitar d'un possible problema visual. No obstant això, els professionals de l'IMO
adverteixen que moltes vegades hi ha problemes que passen desapercebuts o no s'associen a patologies
visuals malgrat la seva estreta relació, com els mals de cap, el cansament o les dificultats en la lectura i altres
tasques escolars.
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Davant la sospita de qualsevol d'aquests símptomes és aconsellable visitar l'oftalmòleg, cosa que, de fet,
motiva el 18% de les visites a aquest especialista (encara que la raó principal, 57%, és realitzar una revisió
rutinària).
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Més de la meitat dels enquestats que sí que ha portat els seus fills a l'oftalmòleg, ho ha fet per iniciativa
pròpia (55%), tot i que el pediatre també juga un paper fonamental, ja que és qui ha recomanat de forma
explícita la revisió en un 38% dels casos. El consell del pediatre, per tant, representa un factor clau per als
pares. En aquest sentit, cal destacar que el 38% dels enquestats afirma que no es té en compte la visió dels
nens a les revisions pediàtriques, davant un 58% que afirma el contrari, tot i que, en molts casos, matisen
que la exploració ocular és molt superficial. Com a conseqüència, un contundent 85% de la mostra creu que
els programes de salut en la infància haurien de donar més importància a la visió del nen.
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La necessitat de prevenció de la salut ocular infantil queda patent en el fet que, segons l'enquesta, un 14%
dels nens que han estat portats a l'oftalmòleg han estat diagnosticats d'alguna patologia ocular, un
percentatge similar a l'obtingut en les exploracions realitzades al Festival per l'equip de l'IMO. Un cop més,
les principals patologies detectades són defectes refractius (7% dels diagnòstics) juntament amb l'estrabisme
i l'ambliopia, els quals també representen bona part dels problemes oculars de familiars directes dels nens
(defectes refractius, 62% dels antecedents familiars; estrabisme, 7%, i ambliopia, 6%). No obstant això, el fet
que un 79% dels enquestats o els seus parents propers tinguin algun problema ocular no és considerat com
un factor de risc rellevant, ja que d'aquests, el 60% no ho té en compte a l'hora de tenir cura de la salut
ocular dels més petits. En aquest sentit, els especialistes recorden el pes dels antecedents familiars en el
desenvolupament de patologies oculars.
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