EL SEGUIMENT PERIÒDIC I L'ADHESIÓ AL TRACTAMENT, CLAU PER GARANTIR
LA SALUT OCULAR EN LA INFÀNCIA DESFAVORIDA
La nova campanya de la Fundació IMO i de l'Obra Social "la Caixa", amb revisions gratuïtes a un centenar
de nens en risc d'exclusió, confirma l'alt percentatge de patologia oculta (24%)
Les revisions posen de manifest la importància de seguir de prop l'evolució dels alumnes, amb canvis en el
tractament fins en un 48% dels casos
Barcelona, 27 d’abril de 2015/. Després de la renovació, per tercer any consecutiu, del conveni de
col·laboració entre la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa", el Programa de salut ocular en la infància
desfavorida ha tornat a Badalona, on es va iniciar el projecte, per realitzar una nova ronda d'exploracions
oculars gratuïtes. Així, en la campanya que va tenir lloc la setmana passada a l'escola Baldomer Solà, l'equip
d'oftalmòlegs i d’optometristes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) va revisar un centenar d'alumnes
entre primeres visites (37) i controls de seguiment a nens ja revisats en campanyes anteriors (65).
Entre les primeres visites s'ha diagnosticat un 24% de problemes visuals, fonamentalment defectes
refractius, ambliopia ("ull gandul") i estrabisme, patologies típiques de l'ull infantil. Com a resultat, s'han
prescrit i facilitat sense cost 8 ulleres i un tractament amb oclusió. L'experiència de la Fundació IMO a
Badalona, on ja ha realitzat quatre campanyes en diferents centres des de la posada en marxa del projecte el
2013, ha demostrat l'eficàcia de l'adhesió al tractament, generalment amb ulleres, com és el cas de nou nens
als quals ja s’havia prescrit correcció òptica i als quals, en la revisió de seguiment de la setmana passada, s’ha
reduït la graduació a causa de la millora de l’agudesa visual.
Aquests controls també han permès iniciar el tractament en alumnes a qui es va detectar anteriorment una
agudesa visual justa per l’edat o una sospita de patologia, l'evolució de la qual ha fet que requereixin
tractament, a més de prescriure noves ulleres a alumnes que no havien seguit el tractament indicat fa uns
mesos o que no ho havien fet correctament. Com a resultat, s'han prescrit 11 ulleres i 4 oclusions i s'han
sol·licitat proves complementàries a l’IMO en 7 casos. En total, doncs, s'ha modificat la prescripció en un
48% dels pacients sotmesos a seguiment.
Com explica la Dra. Ana Wert, especialista del Departament d'Oftalmologia Pediàtrica de l’IMO, "la visió es
desenvolupa durant la primera dècada de vida, motiu pel qual és fonamental estar atents als canvis que es
produeixen i vetllar pel desenvolupament adient del procés mitjançant revisions periòdiques". Aquestes no
només contribueixen a la detecció i al tractament precoç de problemes o malalties visuals, sinó també a la
conscienciació de les famílies en situació de vulnerabilitat, entre les quals va calant la necessitat d'adoptar
un paper actiu per a una bona salut ocular dels seus fills i, així, promoure’n la integració i un millor
rendiment.
Amb aquest propòsit, el programa impulsat per la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" està dissenyat com
un projecte de continuïtat que, amb la renovació de l'acord de col·laboració entre ambdues entitats el passat
mes de març, preveu realitzar 4 campanyes d’exploracions –a més d’aquesta–, a l'àrea metropolitana de
Barcelona i, per primera vegada, a Madrid. L'objectiu és revisar 800 nens en risc d'exclusió, que se sumaran
als gairebé 700 visitats els dos primers anys de la iniciativa, en què s'ha detectat un 25% de patologia oculta,
un percentatge que supera el 13,5% de la mitjana a aquesta edat i que es confirma en aquesta darrera
campanya.
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