OPERACIÓ VISIÓ ARRIBA PER PRIMERA VEGADA A TARRAGONA
El programa de prevenció i d’acció social de la Fundació IMO oferirà la setmana vinent revisions
oculars gratuïtes a gairebé 150 alumnes en risc d'exclusió
L'experiència prèvia a Barcelona, amb 4 campanyes prèvies i prop de 400 exploracions ja
realitzades, avala aquesta extensió a petició de Càritas Catalunya, col·laboradora del projecte
Barcelona, 19 de novembre de 2015./ El col·legi Joan XXIII de Tarragona acollirà, els dies 23 i 24 de
novembre, la primera campanya de revisions oculars gratuïtes en aquesta província del programa
Operació Visió, una iniciativa de la Fundació IMO per oferir atenció oftalmològica a col·lectius en
situació de risc i de vulnerabilitat social. Amb aquest objectiu, es desenvolupen des del 2014
campanyes de detecció precoç de problemes oculars en la infància desfavorida de l'àrea
metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de Càritas Catalunya, que ha traslladat a la
Fundació IMO la necessitat d'estendre l'àmbit d'actuació del projecte.
Aquesta ampliació té l'aval de les quatre campanyes d'exploracions realitzades prèviament a
l'Hospitalet de Llobregat, on ha augmentat de manera progressiva el nombre d'esplais acollits al
programa, gràcies a les peticions gestionades per Fundesplai. En total, s'han dut a terme 396
revisions, s'ha detectat un 27% de patologia oculta i s'han prescrit una cinquantena de tractaments,
majoritàriament correcció òptica amb ulleres, encara que en alguns casos s'ha requerit l'ús de
col·liris, pegats oclusius i, fins i tot, cirurgia.
En aquest sentit, Operació Visió no només contempla la detecció de problemes visuals i el seu
seguiment al llarg de les successives campanyes, sinó que també cobreix el tractament oportú per
oferir-ne solució. Segons l'experiència de la Fundació IMO, la millora experimentada pels nens, el
rendiment escolar dels quals depèn en bona part d'un desenvolupament visual correcte, contribueix
a pal·liar la falta de recursos i de cultura preventiva entre les famílies de les zones on es desenvolupa
el programa.
Balanç global
Les revisions de la setmana vinent a Tarragona seran les últimes del programa Operació Visió que
realitzarà la Fundació IMO aquest curs, abans de tornar a reprendre les campanyes al 2016, quan
s'oferiran controls periòdics dels nens als quals s'ha detectat algun problema visual o sospita de
patologia i s'atendrà a nous alumnes que s'incorporaran al programa.
Aquest 2015 ha suposat la consolidació de la tasca preventiva i d'acció social de la Fundació IMO, que
en paral·lel a Operació Visió duu a terme des de fa tres anys un altre programa similar de salut ocular
en la infància desfavorida, al costat de l'Obra Social "la Caixa". Entre tots dos projectes, s'han dut a
terme 990 exploracions oculars, que superen significativament les 492 visites de 2014 i les 478 del
2013. Com conclou la Dra. Ana Wert, especialista en Oftalmologia Pediàtrica de l’IMO, "aquest balanç
demostra la projecció de la iniciativa i evidencia que la demanda social i l'interès per la salut ocular
infantil, en període de formació durant la primera dècada de vida, no deixa de créixer".
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