EL PROGRAMA DE SALUT OCULAR EN LA INFÀNCIA DESFAVORIDA
ARRIBA PER PRIMER COP ALS DISTRICTES DE SANT MARTÍ I NOU BARRIS
Un equip d'oftalmòlegs i optometristes de l’IMO farà revisions oculars gratuïtes a prop de 200 alumnes de
dues escoles d'aquestes zones al llarg de la setmana que ve
Aquests districtes, juntament amb el madrileny de Carabanchel, se sumen enguany al projecte que l'Obra
Social "la Caixa" i la Fundació IMO duen a terme conjuntament des de 2013
Barcelona, 14 maig 2015/. El Programa de salut ocular en la infància desfavorida que la Fundació IMO i
l'Obra Social "la Caixa" porten a terme conjuntament per tercer any consecutiu arriba, per primer cop, als
districtes barcelonins de Sant Martí i Nou Barris. Així, durant la setmana que ve, un equip d'oftalmòlegs i
optometristes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) es desplaçarà a les escoles La Palmera, de Sant
Martí (dilluns 18 i dimarts 19), i Ferrer i Guàrdia, de Nou Barris (dijous 21 i divendres 22), per oferir revisions
oculars gratuïtes a prop d'un centenar d’alumnes de cada centre, en la que serà la segona campanya
d'aquest any, que va arrencar el mes d'abril passat en una escola de Badalona, on ja s'han dut a terme cinc
rondes de revisions des de la posada en marxa de la iniciativa el 2013.
La campanya que tindrà lloc la setmana vinent s'inscriu dins el programa CaixaProinfància, que l'Obra Social
"la Caixa" desenvolupa en aquests districtes per oferir suport integral a nens en situació de vulnerabilitat
social. La tasca duta a terme a Sant Martí i Nou Barris ha permès detectar la necessitat d'incorporar l'atenció
oftalmològica al projecte impulsat al costat de la Fundació IMO, ja que no només contribueix a millorar la
salut visual, sinó també les oportunitats per als més petits i les seves famílies.
Per això, l'acord que han signat ambdues entitats aquest any ha estat ampliat a cinc actuacions anuals en lloc
de les tres que es van dur a terme tant el 2013 com el 2014. D'aquesta manera, s'hi han pogut incloure els
dos nous centres escolars de Barcelona, que se sumen als de Badalona, i un altre del districte de
Carabanchel, a Madrid, ciutat a la qual el programa arriba per primera vegada, amb una campanya de
revisions que tindrà lloc la propera tardor.
El fet d'ampliar el projecte s’explica pels bons resultats obtinguts durant els dos primers anys de
funcionament, en els quals especialistes en oftalmologia i optometria de l'Institut de Microcirurgia Ocular
(IMO) han pogut visitar gairebé 700 nens en risc d'exclusió. Aquestes revisions, dutes a terme de forma
gratuïta en centres d'ensenyament entre alumnes de 3 a 8 anys, han fet aflorar un percentatge de patologia
oculta d'un 25%, xifra que dobla el 13,5% que la Fundació IMO ha detectat de mitjana al llarg de tres anys de
revisions pediàtriques gratuïtes al Festival de la Infància de Barcelona. Aquesta diferència confirma la
hipòtesi sobre la qual es va impulsar el programa: la necessitat de promoure la salut ocular entre els
col·lectius desfavorits, als quals, a més de la manca de recursos, se suma, en moltes ocasions, una cultura
preventiva menor i poca consciència de la importància de tenir cura de la salut ocular, especialment entre
els més petits.
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